
DEVRE : I CİLT : 7 İ Ç T İ M A : 1 

^ i l * , Â-'-İUL ' 

M. M. 

tse-« 

' k V ' - i -1 . 

YIK $ r W rkinci iftima 

MiiHderecât 
ı Sayfa-

1. — Sabık zabrt hulal&öi> 30:31 
t — ^ y î ^ l İ ^ ı n ' u a ı n e ^ ı t ı " 3İ 
1. ^.Am9-sya Mebusu^ Dr. Asim Be"ye 

mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset ka
ran 31 

&'—T!lflfito &,3Z 
1. —^E^tânya5 îlfetjusu Öem'ilJBeyın, âşa*-

rıri'tıesföMnHe vüküa"'gelen' kâr ve zarar 
hakkında tdtöifi kainini* (2/18Ö) 31 

2V —̂  ]£utaKy£ S£ebusu Cemil Bçy^p., yi-
lâyat' bütçelerinin tânziminde varidatın 
nısfının esas ittihazına dair teklifi kanu
nisi (3/188 M.) 31 

a>-r^feolu MfefrtisVTunalı ffiînlı'Bey^n, 
Teşkilâtı esasiyenin adli, malî ye sair kı
sımlarının" ihzarı için komisyonlar teşkiline 
daîr teklifi kanunisi • (2/187 Mf.)" 31 

4. — Konya Mebusu Vehbi'Efendi ile 
rüiekasmın; istanbul'dan gelefce& memûtin 
ve zâbıtıcnın badema Anadolu'ya kabul e-
dilmemesi hakkında teklifi kanunisi 
(2/187) 32 

5. — Etfztîrum Mebusu Salih Efendi
nin, Seyrüsefer nizamnamesinin^ tadili hak
kında teklifi kanunisi (2/189) 32 

X- 'tt 

31 

4. -T flöte&ter , ,. 
. 1. .-nT.^öka^ Mehusu Mustafa Beyin; 

memttfİftrın sık sık tebdil edilmemesine da
ir takriri v. ti-j ... 

5, — SüfttteC, ,; ». 
İ», r^KütaıJ^ya;. Mebusu .Cemil.. Beyin, 

Kü laha 'da vesaiti - nakliye fıkdaımidaû. 
dolay* husule gelen galâyi esasa dair' Da
hiliye ve Maliye Vekâletlerinden sual tak- * *< 
riri -; »ı# -1 181 

6, — Mazbatalar , 31,39 
h —>QJttt,Mebusu, Yasin Beyin, ana • 

vatana iltihak eden mevakideki tekâlifin 
aff i ihakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha 
ve >tu^»»8neir Mâliye Encümenleri mazhia- .* 
talar*' ($068)-'-^ - ^ - <3f<32 

2,,^*- Bolu Meb^û- Dr. Faad Bsyin, 
frenginin, men ve tahdidi, sirayeti hakkında 
teklifi kfaıran&s&ye Sıhhiye, ve Adliye En
cümenleri müçbataTah^2/05) .ı * .» v -33:47 

7. — Müzakere «dilen- maddeler 33 
1. — Yozgad Mebusu, Süleyman Sırrı 

Beyin, Mesken icarFarr hakkmda teklifi 
kanunisi {2/114) veTÖîtahya,;3lebusü Oemft1 

Beyin, mesken icarları hakkında tekHfi 
kanunisi (2/80) ve" Lâyiha ve Adliye En
cümeni mazbataları 33 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 12,15 sonra 

REİS — Reisi sani vekili Hasan Fehmi Beyef end 

KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Ragıb B. (Kütahya) 

«tat» 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık hu
lâsası okunacak. , 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 
Birinci celse 

İkinci Reis vekili Hasan Fefmi Beyefendinin 
tahıt riyasetinde zevali saat birde inikat etti. 
Zaptı sabık hulâsası kıraet ve aynen kabul o-
lundu. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Halil Ça
vuş ve refiki hakkındaki evrakı hükmiye Ad
liye Encümenine, bilcümle mehakimden sâdır 
olacak idam cezalarının Meclisçe tetkikine da
ir Muş Mebusu Mahmud Said Beyle rüfekası-
mn teklifi Lâyiha Encümenine, Adana'da Fran
sızlar tarafından şehit edilen esirlerimiz hak
kında Adana Mebusu Muhtar Beyle refiki ta
rafından verilen sual takriri Müdafaai Milliye 
Vekâletine havale edildi. Yozgad Mebusu Fey : 
yaz Âli Beyin,. Yozgad İstiklâl Mahkemesi mm-
takası hakkındaki sual takriri Heyeti Vekileye, 
Erzurum' Mebusu Salih Efendinin Yenişehir'de 
hayvanatı gasbedilen köylülere çift hayvanatı 
verilip verilmediğine dair sual takriri. İktisat 
Vekâletine havale olundu. Sabah devamı mese
lesi üzerinde müzakere cereyan ve sabah yokla
ması esnasında ispatı vücut etmiyenlerden kıs
telyevm icrası kabul edildi. Bütçe müzakeresi-, 
nin, bütçe takımlarının tam olarak tevziine ka
dar tehiri kabul ve İstanbul'da idam edilen Nus-
rat Bey ailesine maaş tahsisi hakkındaki lâyi-
haj kanumiyenin müzakeresine başlandı;* Kanu
nun birinci maddesi aynen, ikinci maddesi tas-
hihen ve!üçüncü maddesi de aynen kabul ve 
heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye vazoluna-
rak teneffüs için celse tatil olundu» 

îhinci celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı 

riyasetlerinde zevali saat ikiyi yirmi beş geçe 
inkat ederek merhum Nusrat. Bey ailesine maaş 
tahsisi hakkındaki kanunun (35) redde karşı 
(64) rey ile kabul olunduğu tebliğ. edildi. Mat
buat ve İstihbarat Müdiriyetinin Hariciye Ve* 
kâletine raptı hakkındaki kanunun müzakeresi 
bilicra Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
tadilnamesi veçhile kanun ekseriyetle kabul 
edildi. Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin İstiklâl 

Mahkemeleri Kanununun tadiline mütaallik tak
riri Lâyiha Encümenine havale edilerek, Ital-
yaya şimendifer edevatı mubayaası için izam 
edilen mebuslar hakkındaki istizah takririne Na
fıa Vekili tarafından cevap ita ve Cebelibere
ket Mebusu İhsan Beyin müşarünileyhe ademi 

\ itimat beyan edilmesine dair olan takriri tâyini 
esami ile reye konularak âra tasnif edilinceye 
kadar celse tatil olundu. 

Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde badezzeval saat üç buçukta bilinikat Na
fıa Vekili İsmail Fazıl Paşa Hazretlerine (28) 
itimat ve (2) müstenkife karşı (69) rey ile ade
mi itimat beyan olunduğu tebliğ edilerek, Nev
şehir'de bir liva adliye mahkemesi teşkili hak
kındaki teklifi kanuninin müzakeresine geçilip 
reddolundu. Yunus Nadi ve Neşet Beylerin 
Hariciye Vekâleti tarafından mesaili siyasiye 
hakkında Meclise izahat itasma dair takrirleri 
kıraat ve çarşamba günü izahat ita kılınacağı 
Hariciye Vekili tarafından beyan edildi. Bilâ-
hara mesken icarları hakkındaki kanunun mü
zakeresine geçilmiş ise de vaktin ademi müsaa
desine mebni pazar günü saat (12) de içtima 
edilmek üzere saat dört buçukta celseye nihayet 
verildi. 

Reis 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Cevdet 

Kâtip 
Refik 

FEYYAZ A,hî B. (Yozgad) — Efendim ben
denizin takririm yalnız Müdafaai Milliyeye ait 
idi, O yolda tashih olunmasını teklif ederim. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Adana Mebusu 
Muhtar Bey dinliyor. Adana Mebusu Zamir ve 
Mersin Mebusu Ziya Beyler tarafından olacak o 
surette tashihini rica ederim. 

REİS •— Zamir ve Ziya Beyler tarafından 
diye, teklif suretiyle tashih olundu. 

HACI AHMET HAMDİ B, (Muş) — Efendim 
kıstelyevm kat'ı hakkında karar vardır. Halbuki 
arkadaşlardan bazıları mezuniyet almış ve gitmek 
üezere bulunduğundan dolayı araba tedariki, öte
beri tedariki meşguliyeti münasebetiyle gelme
miş, bunda bir şey yoktur efendim. • 

REİS -— Mazeret hakkındaki takrirler Divane 

— 30 — 
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Riyasete ait bir muameledir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bendenizin İktisat 
Vekâletine ait takrirlerim yalnız çift hayvanatı
na ait değil, Kağızman tuzlasına da ait idi. 

REÎS — İcmal edilir tabii, bu da nazarı dik-
kata alınır. 

SIRRI B. (izmit)—Dün gelmiyenler hakkın
da yoklama yapılarak kıstelyevm icra edildi, 
bugün de gelmeyenler hakkında da makamı riya
setten kıstelyevm yapılması lâzımdır. 

M. KEMAL B. (Ertuğrul) _ —. Yoklama ya-
pılsm, gelmemiş iseler kıstelyevm yapılsm. 

Yoklama yapılsın. Kimlerin noksan olduğunu 
bilmiyoruz. 

REİS — Zabtı sabık hakkında başka mütalâa 
yok değil mi efendim? Zabtı sabık taşhihen kabul 
edildi. Mecliste ekseriyet hasıl olduğuna göre yok
lama ihtiyacına lüzum var mıdır!. (Hayır hayır 
sesleri.) Herhangi bir kanunun müzakeresi dola-
yısiyle tâyini esami yapılır ve neticeyi reyi âli
nize vazederiz. Yoklama neticesini tebliğ ederiz. 

Evrakı varideye geçelim. 
BÎR MEBUS — Ekseriyet olmadığından do

layı biz şimdi şubede işimizi bıraktık da geldik. 
Ekseriyet olsaydı biz şubeyi tatil etmezdik ve en 
mühim işlerimizi bitirmiş olurduk. Gelmiyenler 
hakkında yoklama doğrudur. Fakat encümende 
çalışan arkadaşlarımız vardır. 

2. — ÂZA Yİ KlRAM MUAMELÂTI 
1. —-Amasya Mebusu doktor Asım Beye me

zuniyet itasına dair Divanı Riyaset kararı 
REÎS — Amasya Mebusu Asım Beye mezuni

yet itasına dair Divanı Riyaset kararı vardır. 
Divanı Riyaset karan 

Amasya Mebusu Asım Beyin irşat hususun
daki hizmeti 15 Teşrinisani 1336 da hitam bul
muş olduğundan mezkûr tarihten itibaren şubat 
nihayetine kadar üç buçuk mah mezun addi Di
vanı Riyasetçe bittensip Heyeti Umumiyeye ar-
zolunur. 

Reisi sani Reis vekili Kâtip 
Çelâlettin Arif Hasan Fehmi Ata 

Kâtip Kâtip İdare memuru 
Cevdet , • Ragıb Emir 

İdare memuru 
Doktur Suad 
REÎS -— Efendim Asım Bey bir vazifei mah

susa ile gitmiştir. O vazife 15 teşrinisanide hitam 
bulmuştu. Ondan sonrası için alelusul mezuniyet 
taleb ediyor, ki Divanı Riyaset bu talebi kabul 
etmiştir. Asım Beyin mezuniyetini kabul edenler 
el kaldırsın. Mezun addedilmiştir. 

3. — TEKLİFLER 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, aşarın 

teslisinde vukua gelen kâr ve zarar hakkında tek
lifi kanunisi (2/188) 

— 31 

REÎS —- Aşarın teslisinde husule gelecek kâr 
ve zarar hakkjnda Cemil Beyin teklifi kanunisini 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Vilâyat 
bütçelerinin tanziminde varidatın nısfının esas 
ittihazına dair teklifi kanunisi (2/188 M.) 

REÎS — Vilâyet bütçelerinin tânziminde va
ridat nısfının esas ittihazına dair Cemil Beyin 
teklifi: kanunisi var. Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beıyin, Teş
kilâtı Esasiyenin adli, malî ve sair kısımlarının 
ihzarı için komosyonlar teşkiline dair teklifi ka
nunisi (2/187 M.) 

REİS — Teşkilâtı Esasiyenin, adli, malî ve 
sair kısımlarının ihzarı için komisyonlar teşkili 
hakkında Bolu Mebusu Hilmi Beyin teklif i var, 
Bunu da Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

5 .— SUALLER 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kütah

ya'da vesaiti nakUye fıkdanından dolayı husule 
gelen galâyi es'ara dair Dahiliye ve Maliye Vekâ
letlerinden sual takriri 

REÎS — Kütahya'da vesaiti nakliye fikdamn-
dan dolayı keyfiyetin Maliye ve Dahiliye Vekâ
letlerinden sual edilmesine dair Kütahya Mebu
su Cemil Beyin sual takriri vardır. Alel
usul Dahiliye ve Maliye Vekâletlerine tevdi edi
yoruz. cevablariyle beraber okuruz. 

6. -r- MAZBATALAR 
1. — Oltu Mebusu Yasin Beyin, anavatana il

tihak eden mevakide tekâMfin affı hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası (2/158) 

REÎS — Oltu ahalisinin tekâlifi emiriye zama-
iminden istisna edilmesi hakkında Oltu Mebusu 
Rüstem Beyin teklifinin taleb veçhile Maliye Ve
kâletine tevdii hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası vardır.. Encümenin mazbatası 
mucibince tevdi edilmesini mi, yoksa burada 
okunmasını mı arzu edersiniz? 

RÜSTEM B. (Oltu) — Burada okunsun daha 
iyi olur. Bendeniz izahat veririm. (İzahat versin 
efendim sesleri). 

REÎS^— Oltu ahalisinin tekalifi emiriye zama-
iminden istisnası hakkında bir teklif vâki olmuş 
Lâyiha Encümeninin mütalâası almmış, heyeti ee-
lileniz Muvazenei Maliye Encümenine havale et
mişsiniz, Muvazenei Maliye Encümeni diyor ki; 
tetkiikat icra edilsin. Encümen mazbatası üzerin
dedir. Arzu ederseniz 'Okutturayım (Hacet yok 
sesleri). Encümenin teklifi veçhile havale edilir, 
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iC$a^e'&eslari)JMaliye VakâJeiime havale*«dildi 
• efendim. 

A. — TAKRİBİCE 
1. — <TokvM'İMkbusu Must&fa 'Beyin, memmr-

lann.&%k sık •tebdil ediîmemmine dair takriri 
®St8 — Tokad Mebusu 'Mustafa Beyin He

yeti ik i l en in nazari' dikkatini celp yolhubir tek
lifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
^ d d e .1. — Büyük Mîllet Meclisinin bida

yeti .teşekkülünden .şu güne kad$r «vilayet yeİi-
vd lar ve kazaların idare memurlarının, sak -sık de
ğişmesi yüzünden Hazinenin harcırahtan dolayı 
•bİF'in^lyin liradan 'fazla ızror edildiği gfltoiötnek-
te&ir ve 'Mecliste toı gün -Maliye Sekili bütçenin • 
agfğmciaa bahsfcÜM'eklıeyetitkürann tehdit etmek
tedir. 

Madde 2. — Bir memurun hini tâyininde 
mahiyeti ve evelM-m^muriyıeti hakkında tahkikat t 
yapıldıktan sonra ana. göre .hareket edilmesi ikti
za eder. 

Madde 3. — Tâyin *ediiecek meml#arınitev-
di edilecek memuriyetin ehli »olmasına itina «dil
mesi lâzımdır.. 

IpİMe" #. v— ̂ Demirden şraidiye 'kâi^a.r k«ç 
-meınur'deği^tmlm^^ hamröh'verilmiş 1 
otÖfağuMtu Mübeyyiri -müfe«âatlî cetvelin 'Meclisi • 
•fiMnıze7 verifeftesmin Heyeti ^ekfteye * %av»le&»ii .1 
teklif eylerim. 

26 Kânunuevvel 1336 
Tokad Mebusu 

Mustafa 
..tlMg—Mustafa Beyin tekîifinm .-Beyefcr&ft- ; 

fc$te]j^ ifepgdiıni ftasvip redenleı* I&tfen ael kaldıranı, j 
Kabul edilmiştir efendim 

-4. ^^nyy'M^my* $>efafyi 0fmd4jİNsrüfe- \ 

\/B|î$$ —-Istanbul'dan'l^em^eleeek-zlÖiîtâîı i 
ve:me*auririi şahinin ^nkiraJHüMmetinee'kabul ! 
edilmemesine dair takrir var. Tfbiıyâ  !M0)Usu I 
TOMB&hfi îve^üfekasıraiMır. •EâylSa E»eüme- i 
• nfwö* g^âeirtyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertufrül) — Mis- j 
Im@&y0fa8mü$m^ 300 f 
vtoeo2&brt ^Jiyor/ımöstaTBefeyet rfc^fiyfefg^ibsin j 

»SİS — iEıroeiâ tek^i ILâyihja iBıuıÜKMnJiiie 
ıt̂ djoşffiyıacFim, ^ j 
v&zmtiyavuz. 'MüstaceMyeti kabul eötenler-el :-kal- j 
drrsıa, ıM%sftmeliy®t 1k$emâ$& iliâyifra > Enninae- i 
ttiıı»^sd«ıty)owBs, 

5. — Erzurum Mebusu Salih Efenddnm, sey
rüsefer nizamnamesinin tadili hakkında teklifi 
kanunisi (2/189) 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendi ve rü-
fekasmm seyrüsef er nizamnamesinin tadili hak
kında 'bir "teklifi 'vardır. TöMîfî kanuni j olduğu 
rçin bunu'da Lâyiha Encümenine havale ediyo
ruz. Buznamei müzakerata -gediyoruz. 

MA2HARMÜFID B. (Hakkârj) — îteis Bey 
müsaade .buyurun bir şey arzedeceğim. Efendim 
Vehbi JEfendi 'Hazretlerinin takrir i' bundan, son
ra geleceklere aittir. Şimdiye kadar tstanbul-
dan,gelmiş olan memurine buraya kadar,para 
veriliyor. (Doğru sesleri). Şimdi bir zat memu
riyete tâyin olunursa tabiidir ki, bir memur 
nereden-tâyin olunursa harcırahın mebdei orası 
olmak lâzımgjelir. Madamki bugün , Ankara 'da 
memur tâyin ediliyor. Niçin memur .ailesi Istan-
buldan,gelecek diye karısı için istanbul'dan bu
raya kadar para veriliyor? (Doğru sesleri). Bu
rada tâyin olunan bir memura, Jjendeniz biliyo
rum, altesini getirmek için para .verdiler. Bu
rada tâyin olunmuş, mahalli jtâyin burası oldu-

,ğu, halde haremi için tutupta .harcırah verilemez 
İTfendüer. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Böyle şey
ler oluyorsa Maliye Vekâletinden istizah edilmeli. 

MAZHARJCÜE'İD B. (Devanda) — Halbu 
ki harcırahlara ait olan bütçelerin umum yekûn
lasın* topladım (Q8&) ,bin lira tutuyor. Rica ede
rim insaf. 

Dr. SU4T B. (Kastamonu).—-• Lâyiha Encü
meninden geldikten sonra müzakere edelim, va
kit kayboluyor. 

MAZHAR MÜFİBB. fBâkkâri) — Vakit 
k«y%ölmuyor. Beyefendi Mrilertee lira -ğMyor, 
onun için Vehbi Efendi1 H»zretl«fmitk}t€&iföiâe 
bun^a» sonra mmurlar gelmesin »€*yjw?. sBwra-
ya gefejaiş'olanlara^harcırah ;y«rfieiKez. ̂ Veöhgse-
shıxsesleri). Lâyiha 'bir *k«e, ^Baadâedrr. »Lâyiha 
Encümenine bir kaç madde olarak gitti. Eneü-
m$n$erİlen rica ederiz ki, bir kaç saat -zarfında 
ikmal ve Heyeti Umuıniyenize h-âvâle 'eksinler. 
Suat Beyefendi, rica ederim hiddet buyurmayın 
mesele -pek mühümdür. (980) bin lira "mesele
sidir. (Elbet, elbet sesleri). 

Dr. SUAT B. (Kastamonu)—Nizamnamei 
Dahiliyeyi muhafaza edelim<efepdim. 

BB(S — Jhf^Jîginin-m^'i^sif^y^tine (Jair.bir 
teküfî-kanmni ıvar riKfeaıdJm. • 

>«tt^YMAN giBRI B. (Ytega&) — mm 
BüysUıM i dün mesken < ioarlarıSEâaö -\ii$mm0i 

HASAN BA^iÜ tB; (f&aresi) — Dünde»! sö
züm vardır. 

OPERATÖR OTÎN^B; (Bursa) — Adliye 
Euciimemnin ma^bata&ıokıma«ai idi. 

BEÎS — Bu mesele i hacında .talaii tadil han
gi encümenin ise mevzuu müza^^etci&ııs. 

— JS — 
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gün İtaljs«^^^«^4^SUIlâftr sei»bjyie J\Taf ıa 
V(idireti«e «4«mi*jtnaEat beyan ettik. Giden me
murinisin ne karar ygri&Ji? Bir lmrar ve#üdiijBe 
tây^^jŞlsin. Meclis i jpflfetai nazajrjna :tâyiaı .etti, 

4£f&8fc-'3î^^ ye
rildi mi? Onıın .hakkına*- bir karar verilsin. On
ların y^inden bu zat Şulemi itimat kazanmıştır 

J^enWt/ 

7. — İVEÜ^KERE EDİLEN IVUCDDELER 
1. '^^ŞaBğBâ Mebusu Süleyman &mniBeyin, 

mesk&n, icarları hakkında teklifi kanunisi (2/114) 
ve !KütahwQl+bwM<Û*m&ıBtyw,ıım&en icarları 
hakkında teklifi kanunisi (2/§0) ve Lâyiha ve 

EwümeWtâ*7nai!Jbâtâfövin 

ti:unuımiyçBİ .hakkında söz • aJaeak,*»-

ADLİYE VEKİLİ CELÂLBÖB&J^IÎF B. 
{tâvzwwwz) ̂ MüaaeÂtı bngroram efenötet Bir 
b^fsöcsö^em^ (işteşim. ̂ Efeoîdiin'iküi kaaMnaase-
lesi hati&ktaı* »gayet müimn Mr mesele teşkil et-
mistir. Yajmz, burada .değil, İstanbul'4a -değil, ; 
! bütün düıa^a^''iıeTİEes'bıuraııla uğraşıyor. Zaııne-
öi^orumJki, bumr.bir - de .Adlîye 'Vekâleti tetkik i 
etmek metinıfiyçtîridedir. llüsaaöe'buyurulurşa j 
Adliye '•Vefeâl'etf bu ̂ kanunu bir-defa tetkik etsin, _, 
meseleyi görsün, onun üzerine neticesini arzetsin. t 
Maeiisi >&üıip ::anun' üaBriııs ttetkik .edarse* ilaha i 
muvaiık'^a»» (MtrwB^f«Bteari). 

WEİB ^ ^ ^ l & ^ ^ ^ i f t ^ a i y « i AtîHye VeKâ- i 
letîne tey&'^î^Kiz.1 İBsa#İ:^ir^tetSİKftöa^ge- ! 
lecektir. 

%.;-— "Bbkt We%>mi# }Dr. 0uaxb 8&gm, frengi- \ 
nvn*mef6*l%6't^bdi^sİra^H^ali^mâa Ukkfi %a-
n^rim-^re^Msiyetve Mfâ^çJIfammml&ri mazba- •> 
m®nf(2?09} 

TK^te ME^eş^infttiaen-'i sirayetiöe'-'dair'olan | 
tteKHJf%AnöSİ̂ reye' feçrytıraz. 

^ M t t ^ î e b t ^ ^ # ü ^ 1 ^ ^ H e M f f i : \ ' ] 
Kiyaseti Oelileye 

EyanğMm, meml^ yapmakta olduğu I 
tah^af:1%le^ınîzi ü^ertecek derecede olduğu ; 
cümlece mâlûindür. fc menhus illetin tevsii I 
dairei sirayet eylemesi malÖHnin teseyyüp ve { 

i i î ««^^ |y^ ' ««â^ t l ) ^ i 5 ^gü^ünd«iDÜ0ri fgfldiği •! 
dt J^r.k*sc1et1^a««elfemĴ bî 'iıökika*tk•. 

Mem^köftijöîzm d«ı?€««i nüfusccnm inzayü- i 
düne -ve ivıaküyle : darbım ea6İolte<aş âHefttaaüı i 
bünyesinin tekemmülüne .nsâak> iöteföfe v« bra I 
müdhiş ^talık^an bir,,şok vataııdaşiçaısıJrar-
tann^^gj^v ;t<iâa£İEİ §e£^*icra|4 eJlzem^ır^Has- i 
talığm tahİİît sirayeti mâk^adiyle'teehhul edecek- , 

mişas»aıİexa!i!^^ 

;£t»a&izumtâ-nmtlup ıfaide;hââıl okmaındctadır. 
da bir inengüittin .kflaptaü#ıd 
bir '€^im ı telâkki lediierefc buarHt î 
eyyit Eammu Qez«da bir ımaddö. ydfctar. 
smd^ine ııfat fbir zaraarı mıaddi we siâtünd ktm 
edonterin taaâyesi temin ı eâümi? aka» ismçi 
gibi ımadddien- ve -rımnesı* taferihatı̂ Baanft eİGmaey-
leyen bir-hastalığı veren kimsenin 4,ec4ye •Jedil-
memesi ve 'Kanunu Cezada ^bünu tüttün edecek 
bir marddei kanuniye baüunması ' hak ve 'isa-
deİetle^bİLİ:teîifdeğildir. Ha>atffîbiyöJffiÖe 
şahidi öldu^uîö bîr'kfte feci vuküatanTsevk-^vrilgi
siyle hususatı mezkûre hakkında nazarı dikfettti 
celbçtiîifği'.viodani bir .vazile ftelâkfci ;%ifdim. 
Cu baptivi lâ-yilüaı -kaBrtmiy^yi taurabAln :M*c-
dise ayzTvö Aakdiîft̂ 4fi3îH3ft. 

-;HADffifi;il-. 
aoeöbaEİdm 

Dr-Eaad 
frenginin ihbanfedr iyende 

MADDE 2. — Frangı ile mâlül ölajı sahte te-
dâbirisıhh^a^sa ıraayeteîtmi^lHirdûr^ 

MADİ3E3. — Xe^hhülrapûflaı^herhaşğiljsrr 
tabip taraÜndan vıeırilebilir. Aacak IMzii»tı 
sıhhiyi, ^min işift mahallin • BK^Dföt ;ve bu
lunmadığı takdirde belediye tabibine işba :ra-
,pçr ibra?.e4ilerek kay^ettMlir. 

MADDE 4. — Frengililer tabibi r«ıfii*ta«t-
fından tâyia edilen -günlüde tedasgpa ^ m e k 
mecburi^tinâed^rler, 

i 'iaj^ etnaiyealer üg liradan on'beş'lireyaiitft-
dsr cezayı •nakdi-iî^mü^Btt^tfluMiria*.; 

AIADDE 6. — ;Frmgi vdidsoğııldttg^ile.ma-
lûl olan bir şahıs hastalığının başkasına siraye
tine bileı^kseböbiy^t verdimi •sıurettB'.bfe'̂ aydajı 
bir seneye»^öiâ^f^Kipis*^15^ îira^at<ö^srü»âi-
r^a, kadar tazminat cezalaHİyle nuie&z&t olunur. 

^MABl® 7;—^ £»fteeymâea ^«ti^öiSnö ?te 
hastalıklardan birini nökiöttiği surette t&mimL 
âzami tatbik ©iunur. 

« B Ö İ 8 . — Praagöiyi tö3«^^*t«#W^8 
eden ıntrtatâMip^Mr-seşeden üç ^sea^re>kaâftr 
hapss veyör^lli Hraâftö ^zi\m%w kAâar- «*a»yi 
nafcdîjfe m^hküıft olurla*; . 

MADDE 9. — î§b«tkaaua tar ih i .nenden 
itibaren (tatbik olunacaktır. 

MADDE 10. — Bu kadiuüna?ta±bikıaa.Adliy£ 
ve.-Sıhhiye Vekilleri mûmaardur. 

Adliye Encümeninin teklifi 
BiyaMftiöeİîleye^ 

Frenginin men'i ve tahtüddısirttjn ĵidiöfchîflüia 
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Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin 14 Ağustos 1336 
tarihli teklifi kanunisiyle Lâyiha ve Sıhhiye En
cümenleri mazbataları Heyeti Umumiyeden ha
vale edilmekle Encümenimizce de tetkik ve müta
lâa kılındı. Teklifi mezkûrun tamamen ve teb-
dilen ve ilâveten kabul edilen şekli berveçhi âti 
tesbit edilerek Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

MADDE 1. — Her frengili istediği bir tabibe 
kendisini tedavi ettirmeğe şekil ve müddeti 
tedavisi hakkında tabibi müdavisinden mu-
saddak vesikayı nezdinde bulundurmağa mecbur
dur. 

MADDE 2. — Her tabip müşahede ettiği 
frengi vakayıını istatistik tanzimine medar olmak 
üzere hüviyet, tasrih etmeksizin yirmi dört saat 
zarfında Hükümet tabibine, bulunmayan yerler
de belediye tabibine ihbar etmeğe mecburdur. 

MADDE 3. —Tâyin edilen günlerde tedaviye 
gelmekten imtina eden frengilileri tabibi müdavi
leri Hükümet tabibine bulunmadığı (takdirde be
lediye tabibine ihbar etmeğe mecburdurlar. 

MADDE 4. — Tabibi müdaviler hastalığın 
âhara men'i sirayetini temin için marazın eşkâli 
mühimmei sirayetini havi hastalarına ziri imzalı 
(Vesâyayı sıhhiye varakası) vermeğe ve hastalar
da işbu vesaya ahkâmına riayet etmeğe mecbur
durlar. 

(Sıhhiye Encümeninin beşinci maddesi ilga 
edilmiştir). 

MADDE 5;_— Teehhül edeceklerin kabelt-
teehhül tabip bulunan mahallerde muayeneye 
tâbi tutulması mecburidir. Teehhül raporları her 
tabip tarafından verilebilir. Ancak inzibatı sıh
hiyi temin için mahallin Hükümet tabibine bu
lunmadığı takdirde belediye tabibine işbu ra
porlar ibraz edilerek kaydettirilir. 

MADDE 6. — Alelûmum frengililer müesse-
satı resmiyede meccanen tedavi edilir. 

'MADDE 7. — îşbu kanun ahkâmına riayet 
etmiyenler on liradan elli liraya kadar cezayi 
nakdiye mahkûm edilirler. 

MADDE 8. — Frengi hastalığiyle malûl olan 
eşhas hastalığın âhara sirayetine bilerek sebebi
yet verdiği takdirde altı aydan iki seneye kadar 
hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar tazmi
nat alınarak mutazarrır olan şahsa verilir. Zev-
ceyinden biri diğerine bu hastalığı naklederse 
cezanın haddi âzami tatbik olunur. 

MADDE 9. — Frangiyi tedaviye cüret eden 
mutatabbipler iki aydan iki seneye kadar hapis 
veya elli liradan yüz liraya kadar cezayi nakdiye 
mahkûm edilir. 

MADDE 10. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren merıülicradır. , 

MADDE 11. — îşbu kanunun icrasma Adli
ye ve Sıhhiye Vekilleri memurdurlar. 

30 Teşrinievvel 336 
Ad. En. Reisi 

Karahisarı Sahip 
Mehmed Şükrü 

Âza 
Denizli 
Yusuf 

M. M. 
Canik 

Nafiz 
Âza 

îçel 
Şevki 

Kâtip 
Sinob 

Mehmet Şevket 
Âza 

Siird 
Mustafa Sabri 

Âza Âza 
Kırşehir Siird 

Bekir Sıtkı Hacı Nuri 

Sıhhiye Encümeninin teklifi 
Riyaseti Celileye 

Frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkında 
Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin Heyeti Umumiye
den muhavvel 14 Ağustos 336 tarihli teklifi ka
nunisiyle Lâyiha Encümeni mazbatası mütalâa 
ve tetkik olundu. 

Teklifi mezkûrun aynen ve tadil ve ilâve 
suretiyle kabul edilen şekli berveçhi âti tesbit 
edilerek Heyeti Umumiyeye arzedilmiştir. 

MADDE 1. — Her frengili istediği bir tabi
be kendisini tedavi ettirmeğe, şekil ve müddeti 
tedavisi hakkında tabibi müdavisinden musacl-
dak vesikayı nezdinde bulundurmağa mecbur
dur. 

MADDE 2. — Her tabip müşahede ettiği 
frengi vakayiini hüviyeti tasrih etmeksizin - yir
mi dört saat zarfında Hükümet tabibine, bu bu
lunmadığı takdirde belediye tabibine ihbar et
meğe mecburdur. 

MADDE 3. — Tâyin edilen zamanlarda teda
viye gelmekten imtina eden frengilileri tabibi 
müdavileri Hükümet tabibine, bu, bulunmadığı 
takdirde belediye tabibine ihbara mecburdurlar. 

MADDE 4. — Frengililer, hastalıklarını sağ
lam eşhasa sirayet ettirmemek için etibbanın 
tavsiye ettikleri tedabiri sıhhiyeye riayete mec
burdurlar. 

MADDE 5. — Her tabip tedavi ettiği frengi
li eşhasa marazın eşkâli mühimmei sirayetini ve 
ve buna muktazi vesâyayı vazıh olarak beyan 
ve tefhime mecburdur. 

MADDE 6. — Teehhül raporları her tabip 
tarafından verilebilir. Ancak inzibatı sıhhiyi te
min için mahallin Hükümet ve bu, bulunmadığı 
takdirde belediye tabibine işbu rapor ibraz 
edilerek kaydettirilir. 

MADDE 7. — Alelûmum frengililer mües-
sesatı resmiyede meccanen tedavi olunurlar.. 

MADDE 8. — Balâdaki maddelerden birine 
riayet etmiyenler elli liradan iki yüz liraya ka-

— 34 — 
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dar cezayi .nakdiye veyahut bir haftadan iki aya 
kadar hapse, mahkûm olurlar, 

MADDE 9. — Frengi ile malûl olan bir şahıs 
hastalığının başkasına sirayetine bilerek" sebe
biyet verdiği surette bir seneden üç seneye ka
dar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar 
tazminat ile cezalandırılır. Alman bu tazminat 
mutazarrır olan şahsa verilir. Zevceynden biri 
diğerine bu hastalığı naklederse cezanın âzami 
tatbik olunur. 

MADDE 10. —Frengiliyi tedaviye teşebbüs 
eden mutatabbipler bir seneden üç seneye kadar 
hapis veya elli liradan yüz liraya kadar cezayi 
nakdî ile mahkûm olurlar. 

MADDE 11. — îşbu kanun tarihi nehrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 12. —işbu kanunun tatbikma Ad
liye ve Sıhhiye Vekilleri memurdurlar. 

23 Teşrinievvel 336 
Sıh. En. Beisi M. M. 
Kastamonu Bursa 
Dr. Suad Operatör Emin 

Âza Âza 
Kozan Çorum 

Mustafa Lûtfi . Dursun 

Kâtip 
Bolu 

Dr. Fuad 
Âza' 

Gûmüşane 
Mustafa 

BEİS — Fuad Bey buyurun, heyeti umumi-
yesi hakkında izahat veriniz. 

:Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendiler, malûmu 
âliniz memleketimizde icrayi tahribat eden has
talıklardan en mühimmi frengidir. "Frengi mu-

.kaddema yanlız Kastamonu'ya ve Bolu'ya mün
hasır gibi addediliyordu. Balkan harbini müta-
akip ve bahusus harbi umumide maatteessüf 
frengi memleketimizin her tarafmda vâsi bir 
surette intişar etmiştir. 

Bu defa Eskişehir'e, Kütahya'ya gittiğim
de bu lâyihai kariuniyeye medarı, istinat ola
cak tetkikatta bulundum. Eskişehir'de emrazı 
zühreviye .hastanesinde, ciheti mülkiyeye ait 
olanda bunlarm yüzde otuzu frengili ve bunlarm 
frengilileri Bolu, Kastamonu ve diğer memleke
te ait olanlardır. Sonra ciheti askeriyeye git
tim. tetkikatta bulundum. Onlarda, da yüz 
yirmi mevcuttan 45 i frengilidir Bunlar maa
lesef frengiyi yeni almışlardır. Almış oldukları 
yerleri tetkik ettim. Kütahya cepheleridir 
Efendiler; Kütahya'ya gittint, sıhhiye müfettişi 
ile görüştüm. Sıhhiye müdürünün tutmuş oldu 
ğu kayıtla sabittir ki; üç biri frengili defterin
de mukayyettir ve bunîar efendiler tetkikat, ta-
harriyat neticesi çıkmış şeyler değildir. Kendi
leri suveri münasibe ile sıhhiye müdiriy^etine. 
müracaat etmişler, muayene için ve askerlik için, 
muayenede meydana çıkmıştır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Yalnız Kütahya'
da mı bu kadar var? sancağımızda bu kadar yok

tur. Birazı mübalâğadır. 
Dr. FüAD B. (Devamla) — Sıhhiye müdür 

riyetinde mukayyet frengilileri söyliyorum. 
Bunlar muayeneye geldikleri zaman frengileri 
sabit olmuştur ve bunlarm frengisini tedavi 
için çalışılıyor: Tereddüt ederseniz sorarsınız 
Cemil Bey. Hayatı tababetimde en ziyade uğ
raştığım mesele frengi idi En mühim bir hasta
lık olduğu için frengi üe mücadele etmeği var 
zife edinmiştim. Fakat maatteessüf elimizdeki 
kanunlar bunu teyit ve teinin edemediği cihet
le bir çok hususta, âciz kalıyorum. 

Efendiler, bu frengi kanununu bendenizin 
Heyeti âliyenize arzetraeğe sebep olan şu altı 
nıaddedir: 

Bir, şahıs yanlız vâdı izdivaç suretiyle iğfal 
ederek üç kadına bilerek bu hastalığı ilkah et
miştir. Bendeniz bu şahsı müddeiumumi
liğe teslim için müracaat etmek istedim, maat
teessüf elimizde bir kanun olmadığı için bir şey 
yapamayız dediler. Bu üç kadın da âhiri ömür
lerine kadar bu hastalığı taşımak mecburiyetin
de kaldı. O adam da hiç bir ceza görmedi. 

Belsoğukluğu için de böyle efendiler; Bir 
zevç zevcesine tainamiyle sadakat edeceğine da
ir akdi nikâhta surî ve zımni bir şekilde söz 
verdiği halde maatteessüf diğer kadınlarla mü
nasebet neticesi frengi alıyor, belsoğukluğu alı
yor. Zevcesine âdeta bir alâimi sadakat gibi onu 
veriyor. Sonra bu kadın rahim hastalığına du
çar oluyor. Zevcinin hevesatı nefsaniyesini tat
mine kâfi gelmiyor, vecalar dolayısiyle, bu za
vallıyı tutup tatlik ediyor; Bunlarm hepsine 
bendeniz şahit oldum.; Onun için bu kanunu He
yeti âliyenize takdim ettim, 

Efendiler, bu kanunu Heyeti âliyeniz de ka
bul edecek olursa frengiyle mücadele için bu 
hususta lâzım olan silâhı doktorlara vereceği
nizi zannediyorum. Tamamiyle değilse de tabii' 
bunun noksanlarmı Heyeti âliyeniz ikmal eder. 
O suretle çalışmak istiyen doktorlara iyi bir va
sıta temin etmiş oluruz. Aynı zamanca kanunu 
cezamızda mevcut olan büyük noksanı da bu 
suretle zannediyorum ikmal edeceğiz. Heyeti 
umumıyesi hakkında şimdilik fazla söz söyleme
li zait addediyorum. Maddelere geçildiği zaman 
yine fikrimi âcizane arzederim efendim. 

Büstü B. (îîrgani).— Efendiler, frenginin 
men'i hakkındaki kanunlarımızın ve şimdi bu 
kürsüde beyan edilen mesailin esasatı hakkın
da birtakım söz söylemek istiyorum. Esasen 
Türkiye'de ika edilen bir illetin mebdei düşü
nülürse kanunlarımızın, noksanından zuhura 
geldiği hakikaten meydanı aleniyette tezahür 
eder. Fakat esasen düşünülürse zani ve zaniye-
nin recmi hakkındaki kanunun refinden dolayı, 
bu kanunu ilâhinin ihmalinden dolayı bu kadar 
meselenin zuhur ettiği güneş gibi tecelli -eder. 

Bunun men'i arzu olunursa emri ilâhi mu
cibince (zani ve saniye) hakkındaki emri ilâhî 
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tatbik edilmelidir. Bunun tatbiki' tedavisine kâ- I 
fi«- m* îki'stufctinte dA'kfiİi olduğu bedihi ol-
dufttM^nMölayı bu tftffette teklif ederim. 

Ört "'AİÎÖÎft' B, (Lâzistan)' — Arkadaşlar, 
R % f Be^rdedîgi meseiei' tıobiye öyle değil- ] 
dftfr îtitil zahiye başka efendiler. Frengi bütün ı 
en^e;lhtâl£al edebilen büyük bir felâket ye 
hâltâlîktîr. B'ıi' hastâlığin tedavisi güçtür. Bi'-
naenalisyii bunun tedabirine tevessül etmek lâ
z ı m a ' Ri, neslimizi tamamen kurtaralım. Arka
daşlar, gen^Tik saikasiyle sağlam ve en asıl've 
en kibar ailelerin evlâtları evleninceye kadar 
c6z&sihT çektikleri birtakım hatayada bulunu
yorlar.' Bunlar bir mikrobu alıyorlar ve bu mik
robu asıl kendi malı meşruu bir aileye telkih 
yâW' aşftryfrrlar ve bunlardan çıkan evlâtlar 
(roz 'Ö slfümk1)' yani' frengi çiçeği vârisi olu-
yotla^: EvlaUikr sakat olarak çıkıyor. Bahusus 
en'ziydd^'t^oriökbk') ve saire gibi en âdi bir bel-
so^ttklüğü'jle Evlâtları kör oluyor. 

ÖtMltTB. (Kütahya) — Şu halde Rüştü Bey 
doğ¥tf Söylüyor. 

Dr, 'ABlfrİtf £. (Devamla) — Bunlar hiç 
muayeneye t|lbi olmadan birbiriyle birleştiğin
den birde bakarsınız çıkan evlâtlar gözü kör ve
ya *atfT olarak, çıkıyor. Bu da gerek frengi, ge
rekse belsogûkîuğu ile geçiyor efendiler. Belşo-
ğuklûgjK* teaaVjsi en güç bir hastalıktır. Âdi bir 
hastalık,'değildir. Frengi ise artık bunun tavsi
fine lüzum.görmem. Bendeniz Fuat Beyin söy
lediğine kanaat etmiştim ve sükût ediyordum. 
Faka^'za-rii zaniye hakkında emrü ilâhinin tat
bikata* yinç' çalışalım ve çalışacağız. Bu öyle bir 
şey değildir. Kerhanelerde veyahut bir yerde bir 
orospu çıkmış nazariyesi değildir. Bu esasen 
sıhKatı- umumiyeyi kemiren ve bütün ensale in
tikâl edebilen^ maazallah büyük bjr tohumu in-
kır^jdir. Bunuıâ için; meselâ bendeniz Bolu'da 
bululdum. 0' havalide böyle- malûl bir çok kim
seler" vardır. Böyle bir adam en güzel bir kızı 
almış, aşılamış ve mahvetmiş. Binaenaleyh bu gi
bi $çyWiri önünü aljnak için bu kanunun aynen 
kabûluftü rica' ederim. 

Uttâİh- -V Heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakere, kâfi- ©örüldü. Maddelere geçilmesini mu
vafık görenler İpifen-el kaldırsın. Maddelere ge
çilmiştir. Efemfemj evrakım tetkik ettim. Ev
rak^ *Kinı teklifinde müstaceliyet karan mevcut 
olduğuautr dair şerh vardır. Yani müstaceliyetle 
müzakere olunuyor. 

NAFÎZ £. (Canik) ~ Efendim, Adliye En
cümeninin tarihi muahhardır. Teklifi kanuni 
en sonra Adliye Encümenine gelmiştir. Adliye 
Encümeninin lâyihasının müzakere edilmesi lâ
zımdır . Tarih yanlıştır. 

MAtoEn.: -^ Her 'frengili- istediği bir tabi
be KSfcÜ&inf tedavi ettirmeğe, şekil've müddeti . 
tedıw<isf'Kfekfemda tabibi' müdavisinden müsad-
da^ Vesikayı nöfcefinde bulundurmağa mecburdur. I 

REÎS — Birinci, madfle hakkında söz söyli-
yecek misiniz? Buyurun. 

Dr. FUAT B. (Bolu) —, Iz4hat verilmek iste
nirse bendeniz sojüja* vereyim* 

HAMDİ NAMIK B. (&mit> — Ifay&tr bfeşe-
ri en zalimane ve, en gaddar- Mr surette.imha ve* 
ifna eden frengi hastalığının memleketimizde 
izalei vücut ve mazarratı için , ne gibi fedakâr
lık yapılması lâzımgelirse yapalım.-, Yalnız ya
pacağımız kanunun kabiliyeti tatbikıyosi ,oliîıak 
lâzımdır. Şimdi burada «her frengili istediği bir 
tabi&ö kendisini tedavi etthmieğe, şekil Ve müd
deti tedavisi hakkımda musaddak vesikayı nez-
dinde bulundurmağa' mecburdur» d'eniyör, Ma
lûmu âlileridir ki, par'ay-a ntuhtâçtır". Halkımı
zın kısmı âzami kendisini tçdavi ettirmek için 
kudreti maliyeye malik değildir- Malûmu âli
leridir ki, Kastamonu ve Bolu havalisi dahilin
de Hükümet hastane teşkilâtı .yapmış vs Hasta
lar meccanen tedavi ettiriliyor, Binaenaleyh ya
pacağımız kanunda', eğer bu şekilde teşkilâtı vâ-
sıa yapmak mümkün değilse her tabibi meccanen 
tedaviye ntecbur tutalım, Yalnız ilaç .parası ver
mek şariiyİe meccanen tedaviye mecbur tutalım". 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Altıncı maddeyi oku
mamışsınız. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — .Mfife&de 
buyurun. O suretle btt kâriundan istifade edi
lebilir. Yoksa yalnız kanun yapmak tabii faide-
bahş olamaz. ,., , , , 

OPERATÖR EMÎN B, (Buma) — Malûmu 
âliniz frengililerin memleketimizde, her yerde 
meccanen tedavi edilmesi- için sıhhiye bütçemiz
de para vardır. Sıhhiye bütçesi her ne kadar. 
umumî bütçeye nazaran yüzde biı? 'derecesinde 
ise de bunun kısmı mühimdi yine frengililerin 
tedavisine tahsis olunjnuştuç ve zaten- 'bu kanu- • 
nun altıncı maddesinde «frengililer müessesatı 
sıhhiye ve resmiyede • -meçeanen tedavi edilirler» 
deniyor. Bunu koymaktaki maksadımız... 

HAMDL NAMI&.B. (îzmitj .— Malûmu âli
niz müessesatı sıhhîye ve rgsmiye .diyordunuz, 
fakat eczanede oturan, zatı âlinize, köylü gelse 
bunu meccanen. tedavi eclçr .ıjüjsiıüZ'IJ 

OPERATÖR EMÎ$ 6. (Revamla) — Hayır, 
gitsin müessesatı resmiyede tedavi olunsun,- Etib-
ba neden mecbur olsun f Hava-yutacak değil ya. 
Efendim, maddenin jbu. surece, ifrağına sebep; 
malûmu âliniz bugün frengili .eşlia» iâalettlyin 
teşhis edilemez. Bufcmü|nküu değildir. IJio/ bir 
tabip bütün frengilileri teşjtis edemez. Bundan 
dolayı onları serbest bıraktık. .Bütün etiljbayi 
resmiye tedavi edecektir .desek, .herkes frengi 
damgasını alnına vurup ve" oraya-müracaat edip 
tedavi olunacaktır demek ,olu^ , Mahza teşhiri 
men için bu maddei ^anunjyeyi yaptık. Yani 
istediği tabioe gitsin, , tedavi olunsun, fakat 
herhalde tedavi olmuş olsun, Adliye Encüme
ninin birinci maddesi aynidir;' Anm/içfc aynen 
kabul olunsun. Her taMbİh"ne mecburiyeti var-
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dır tedavi etmeğe? Ben sizin bir tabibi hususi
niz olsam, sizin getirdiğiniz herhangi bir fren
giliyi niçin mecbur olayım tedavi etmeğe? Ben 
bir tabibi hususiyim, maaşım yok, bir şeyim yok. 
Bu lâf değildir. 

BÎR MEBUS B. — Doktorların vazifesi be
şeriyete hizmettir. 

NAFÎZ B. (Canik) — Encümende bu mad
denin müzakeresi esnasında bikudret kimselerin 
meccanen tedavisi hususu nazarı itibare alındı. 
Uzun uzadrya müzakere edildi. Bir türlü im
kân bulamadık. Çünkü frengi tedavisinde aşı 
icra edilecek maddenin lâakal 30 - 40 lira ka
dar bir ücreti varmış, tabii bunu hiç bir tabip 
kesesinden tesviye etmez. Saniyen tabibi husu
silerin de hiç bir mecburiyeti kanuniyeleri yok
tur. Yalnız mecburiyeti viedaniyeleri vardır. 
O da kendilerine muhavvel bir şeydir. Onların 
mecburiyeti kanuna girmez. Yalnız Hükümet 
etibbası, maaşlı etibba vardır ki, bunlar bilâ üc
ret tedaviye mecburdurlar. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Onlar da eczane
lerde beklemekten başka bir iş yapmazlar. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Yalnız bir çare bu
labildik : Hükümetin kaza merkezlerinde resmî 
tabipleri bulunduğu için bu gibi frengililer en 
yakın ve tabip bulunan kazaya gidip kendini 
tedavi ettirmek imkânını bulabilirler. Sonra bir 
madde de ilâve etmiştik, bu gibi bikudret frengili
lerin en yakın ve tabip bulunan mahalle izamı
nı Hükümetin uhdesine vermiştik. Bunun da 
tahsisatını bir taraftan temin edecektir. Lâkin 
gerek belediyece ve gerek Hükümetçe bu tahsi
sat kabul edilmemiştir. Bu zaruridir. O mad
de ilga edilmedi. Bu şekilde kabul etmeğe mec
bur olduk. Hükümet etibbası şüphesiz frengi
lileri meccanen tedaviye mecburdur. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, bu 
frengi hastalığının muhiti millide icra ettiği 
tahribatı, husule getirdiği zararları' burada söy
lemek beyhudedir. Bu kanun esasen memlekette 
mevcut frengi hastalığına karşı umumî bir ted
bir ve çare bulmak için yapılmış bir mücadele 
teşkilâtı değildir. Memlekette mevcut olan fren
gililere karşı hususi bir mücadele kabul ederek, 
bu hastalığın kal'ı için icabeden kanun bu de
ğildir. Bu, mücadele kanunu değildir. Bu, yal
nız Fuat Bey biraderimiz tarafından belediye 
ve Hükümet teşkilâtında mevcut olan nizamna
melere frengi için, biraz daha hayırlı olmak üze
re ilâvesi teklif edilmiş bazı maddelerdir. Bu hu
susta nazarı dikkati âlinizi celbederim. Yani diğer 
arkadaşlar zühul etmesinler. Bu, frengi müca
delesi için bir şekil düşünmek ve bir kanun yap
mak meselesi değildir. O ayrı bir meseledir. Onu 
ayrıca içimizden biri, yahut Hükümet teklif 
eder. O vakit daha ilmî, daha esaslı bir surette 
tetkik edilen eşkâl nazarı dikkate alınarak ka
bul edilir. Bendeniz altı sene bu mücadele teş
kilâtının içinde bulundum. O teşkilât bu kanu

nun hududundan hariçtir. Bu ayrı bir mesele
dir. Burada zikredilmiş olan mevat, meselâ Yoz-
gad'ta bir Hükümet tabibi, bir belediye tabibi 
var, orada o zevat ifayi vazife ederken, o nru> 
hit dâhilinde kendisine frengililer müracaat et
tiği takdirde teshilât ibraz etmeğe icbar edili
yor. ikincisi; frengi hastalığı, malûmu âliniz-
dir. Dünyanın her tarafında ve bizim memle
ketimizde emrazı mayubedendir. Meselâ bir in
san tifoya tutulduğu zaman hastalığını ale
nen söyler. Fakat frengi hastalığı emra
zı mayubedendir. Bundan dolayı frengi ile 
malûl' olan bir hasta bulunduğu memleketteki 
resmî bir tabipten gayri tabibe müracaat eder. 
O; onun tedavisini deruhte eder. Şimdi bir 
tabip bu suretle fringisini tedavi edip dururken 
olabilir ki, o hasta o tabibe müracaattan kendisi
ni müstağni görür, yarı yolda bırakır, tedavi et
tirmez, o takdirde Fuat Beyefendinin temennisi 
şudur: Mademki o memlekette bir Hükümet ta
bibi vardır ve o da esasen frengiliyi tedavi et
mekle alâkadardır. O madamki tabibi hususiye 
müracaat ediyor, etmesin, mutlaka Hükümet ta
bibine müracaat etsin diye böyle bir kayit koya
madığımıza» nazaran, o hususi tabip o frengiliyi 
muyene ederken Hükümet tabibine malûmat ver
sin demektir. Eğer tedaviden istinkâf ederse, 
resmî tabip tedavi etmezse, yine hususi tabip ta
rafından tedavi edilsin. Mesele bu şekildedir. 
Yeni Frengi kanununun ruh ve mânasını tazam-
mun eden bir kanun değildir. Bu, frengiye karşı 
bir parça daha iyi ve dikkalti davranmaktan iba
rettir ve hususi bir teklif mahiyetindedir. Bura
da Sıhhiye Encümeni bizim mütalâa ettiğimiz 
şu maddeyi şu şekle kalbetti: Her frengili kendi
sini tedavi ettirmeğe, şekil ve müddeti tedavisi 
hakkında tabibi müdavisinden musaddak bir ve
sikayı nezdinde bulundurmağa mecburdur. Şayet 
böyle bir vesika olmazsa, mademki frengilisin 
mutlaka tedaviye mecbursun. Lâkin falan tabibe 
muayene ettirmeğe mecbursun. Ancak tedaviyi 
takip etmezsen heyeti umumiye senden zarardide 
olur dâvasıiyle Hükümet tabibi o vesikayı gör
mezse, onu cebren tedaviye mecburiyet hissede

cektir ve bu yalnız kasabalradadır. Malûmu âli
niz bu yalnız Hükümet tabibi olan yerlere mün
hasırdır. Habuki bizim memleketimizde maalesef 
nahiyeler tabipsizdir. Ahalinin yüzde seksenini 
köylü teşkil ettiği halde oralarda ne doktor, ne de 
bir makam vardır. Memleketin yüzde sekseni bu
gün bundan istifade etmiyecektir. Ancak Hükü
met tabibi olan yerlerde tedavisi noktai naza
rından bu madde ilâve edilmiştir. Onun için ka
bulünü teklif ediyorum. 

ÖMER LÜTFÜ B. (Amasya) — Efendim ben
deniz de maddenin aynen kabulü taraftarıyım. 
Frengililer için meccanen hastaneler açılmasının 
pek mümkün olamıyaeağını masraf itibariyle 
söylediler. 

Muayyen merakizde frengililer için büyük 

— 37 — 
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hastaneler akılır ve hastalan oraya gön<ieplir 
ye orada çalıştırılır. Masrafları kendçi mesailerin
den gıkaçılıç. Harbi Uumumi eşnasanda Mereif on 
Şi|a yurduca, 900 tane frengili toplandı. Bun-
I p gayet Wtf$k mikyasta ziraat yaptır^laj. 
]$£y^ıi|&n esmanı bunların yediğini katbeka% 
i^üs feir şj$fe#.ş telafi etti. IÇendisini tedavi «fctir 
ren ^e ektirmeyen, bilhassa. köylüler, muayyen 
makaljlftrde tçplaa^raJ^ ve onlar mesailerinin şer 
B&ereai ile yedirihşsrek, Hükiimete bar olmamı
şın tedavi ettirilir. 

REÎ3 — Edendim, birinci madde hakkında 
mü&aker«yi kâfi gödenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere, kâfi görüldü. 

Biasri Beyin, tadünamesi vardır. (Tabibi mü
daviden) sonra (alacağı) kelimesinin ilâvesini 
teklü ediyor. (Tabibi müdavisinden musaddak) 
ibaresinin (musaddak) kelimesinden evvel (ala-
eağı musaddak vesikayı yanında bulundurmağa...) 
şeklinde tadilini istiyor, (alacağı) kelimesini En-
cömen de kabul ediyor. O halde madde şu şekli 
alıyor. 

I^ADDE 1. — Her frengili istediği bir tabibe 
kendini tedavi ettirmeğe şekil ve müddeti teda
vimi l^kçnda tabibi müdavisinden "alacağı mu-
saddftk vesikayı nezdinde bulundurmağa mec-
bnrâur. 

RŞM — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
K a M edildi. 

MADDE 2. — Her tabip müşahede ettiği 
frengi yekayiini - istatistik tanzimine medar ol-
ma^ "%şre hüviyet tastrih etmeksizin - yirmi dÖTt 
şajıt zaafında Hükümet tabibine, bulunmayan 
yerİşrcU belediye tabibine ihbar etmeğe mec
burdur 
• İJE İŞ — İkinci madde hakkında mütalâa 
var mı? 

OPft&ATÜR EMİN B. (Bursa) — Sıhhiye 
Eftç^meni. Adliye Encümeninin tanzim eylediği 
ikinci maddeyi kabul ediyor. Daha vazıhtır. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — İstatistik ke
limesi malûmu İdiniz frensızçadır. Bunun muka-
l^ii i^iyai t ı r . (İhsaiyat tanzimine medar olmak 
Üzere) derşşk dalaa muvafık olur. 

BEİS — Başka mütalâa yok efendim. ihsa
iyat kelimesi tashihini kabul buyuruyormusunuz 
efeodderMHay tay şeşleri). 

MUSTAFA LÜTFÎ B. (Siverek) — Bizde 
alem oka^tur, Kab»l edilmiştir. 

JVJADDE, 2. — Her tabip müşahede ettiği 
frengi vakayiini ihsaiyat tanzimine medar olmak 
üzere hüviyet tasrih etmeksizin, yirmi dört saat 
zarfında Hükümet tabibine, bulunmıyan yerler
de belediye tabibine ihbar etmeğe mecburdur. 

REİS — t l ^c i maddeyi tashiben reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmişi^ 
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MADDE 3. — Tâyin edilen günlerde h a v i 

ye gelmekten imtina eden frengilileri, tabibi mür 
davileri, Hükümet tabibine, bulunmadığı takdim 
de belediye tabibine ihbar etmeğe mecburdurlar» 

REİS — Üçüncü madde hakkında şö> işe
yen yok, tadilname de yok, reyinize arzed^ogıum. 
Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldir-
sjn. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tabibi müdaviler hastalığın 
âhara meni sirayetini temin için marazın eşkâM 
mühimmei sirayetini havi hastalarına fciri imzal; 
«Vesayai sıhhiye varakası» vermeğe ve hastalar
da işbu vesaya ahkâmına riayet etmeğe mecbur
durlar. 

REİS — Bu madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Kabul sesleri) Tadilname de yok. Caddeyi 
reyinize arzşdiyorum. Dördüncü maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Teehhül edeceklerin kabietteeh-
hül tabip bulunan mahallerde muayeneye tâbi tu
tulmuşa mecburidir. Teehhül raporları her takip 
tafmdan verilebilir. Ancak inzibatı sıhhiyi t&-
min için mahallin Hükümet tabibine, bıatama-
dığı takdirde belediye tabibine işbu raporlar ib
raz edilerek kaydettirilir. 

REİS — Buyurun Vehbi efendi. 
VEHBİ E i (Konya) — Efendim, d m de 

rüfekayi kkamdan bazılarının buyurduğa gibi 
yalnız köyler şöyle dursun, kazaların çoklarında 
bile tabip yok... bazı karyeler var ki, Hükümete 
kırk saat. Ben biliyorum. Baagün Antasa'ıpn 
hududundan Konya'nın hududuna kadar HüteŞr 
met yoktur. Tam terk saattir* Hem at i k gelmek 
üzere kırk saatlik bir köyicte teebül edevek oğla» 
veya kız, veya fakire, hangi tabibe gidecek? Koşa
ya kırk saattir. Kırk saatlik mahalle bir km kim 
ile gidecektir? Hangi hanede yatacak, ne şçpnan 
muayene olunacaktır? Sonra nereye gelecek! Btt-
nun tatbiki mümkün değildir. Onun için bu mad
denin tayymı yahut başka şekil ile tadilini tek
lif ediyorum. Tatbik edilecek bir şey değildir. 
İmkânsız bir şeyi kanuna koymakta mâna yoktu?. 

SALİ.H Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, Reji
deniz bu muayenenizi lehmdeyioa. Tabii biliyoruz 
ki, memleketimiz zehirleniyor. Yalnız hi&i akit
te zevç. ile zevcenin muayenesi içabeder. Fakat 
pek çok memleketlerde, pek çok yerlerde olduğu 
gibi kadınların muayene usulünü, bir şekli salime 
ifrağ etmek lâzımdır. ' . 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Edilmiştir. 
SALİH Ef/ (Devamla) — Ne surett i . , Zatı 

âlileri de biliyorsunuz ki,, Bursa/da ismin; söyle-
miyeceğim b£r arkadaş namussuzeasnaa kadp^rı 
muayene ediyordu ve dedikoduiar, yap^yoıâıı. 
Müsaade buyurunuz. Bendeniz kadjç&İarı mua
yene değil, ieabederse eğer ka&n tabibi ypfesa, 
teehhül ettirilecek kızın anasını babasını muayene 
ettirmek J&nmgelir.'. Peder ve madşerini muaye
ne ettirmek iâznndır. Çünkü ama^nda, l̂ feapâftda 
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bîr şef fdltâh sureti kâtiyede keMisîhde de yok
tur, sttîim demektir. Eğer başka suretle aşılan
mamış ise. Yalnız genç bir tezi bir tabibin eline 
terfp HPöayefte ettirmek pek yolM bir şey değil
dir. lü*eisi; seyyar bir tabibe ihtiyaç vardır. 
Köy&ri', kalabaları gezip muayetfe îçin sekiz, ön-, 
hattâ öfctız m&t gezöleli. .Yalnız buttun şekli sa
lime ifrağîöi teMenni ediyorum. 

NÜSRET Bf. (Erzurum) — Efendiler, ben
deniz bu maddenin heyeti umumiyesi hakkında 
iki-, üç kelime göyliyeceğim. Malûmu Minizdrt ki, 
1 2 ^ senesinde Fransız ve İtalyanlarla müttefi-
kan bizim Türk askerleri Sivastopol'da harbe-
diyorlarken bizim Türk askerleri Fransız'larla 
beraber bulunuyorlardı. O vakit Türk askerleri 
oransızlarla ihtilâl etmiş ve badelmuharebe Âs-
yayı Sugraya ilk defa olarak frengi illetini 
nakletmişte'rdir ve o gündenberi tarihi tıpta bu 
mazbuttur. Ondaia sonra vakit vakit frengi il
leti meş'umesi bütün vilâyatımızda seyrediyor. 

Bendenizce bu illet meş'umesinin önünü al
mak için iki çare vardır. Biri maddî, diğeri mâ
nevi çarelerdir. Mânevi çareler : Evvelâ bu köy
lülerin kafalarını değiştirmelidir. Çünkü bizim 
köylülerimiz hâlâ kadere iman ne demek oldu
ğunu anlamamışlardır. Malûmu âliniz bizde hu-
teba efendiler cuma günlerinde hutbeye çıkar
lar, bir hadisi meşhuru tilâvet ederler ve derler 
İn-, [lâ adva ve la tıyerete ve lâ hamete ve la sa-
ler]. Bu feadis meşhurdur, (lâ âdva) sirayet 
yoktur. Bütün boca efendilerin lisanında dev

ran eder durur. (Sirayet yoktur) sözünü işiten 
bîr koylu bu mânayı muhkem olarak kafasına 
yerleştiriyor ve ondan bir türlü ayrılamıyor. 
ffölbuîn Peygamber Efendimiz diğer bir hadi
sinde [für minel meçzümi kema teferrü mînel 
es^töj O vakit Asya'da frengi ifiteti yoktu. Pey
gamber E r ^ ^ âyrrbir emir buyurttr-
E&rdbt. (ÇHÎzam illetine müptelâ olan insanlardan 

ka^iîris, nasiİki, aslanlardanfcaçtiğrarz gibi). BEat-
fk bu badiM şerifte mühim bir nükte vardır. 
Ptttt0. mikropları aMan seklinde imiş. Mikrös-
kö^ar 5̂ 1e gösteriyormuş. Bir çok hocalarımız 
Mttci haâîsîri: mânasına vâkıf olamadıklarından 
doîâfyı Mrifteı h-adise muhkem ipe sarılır gibi sa-
ı^Ktt^ârdSr. (Lâ advâ, lâ âdva) bu bîr anane 
şeytani âhffirftır. Evvelâ hoca efendilere tenbih 
ve ^önlârl kürsülerde dedirmeîi ki : Evet, sirayet 
vîKrcftrY fakat bfiznillâhi taalft vardır. (Yaşa 
h^a> yrişi, hoeâ sesleri). Evet bütün kavanini 
ilâhiye, bütün kâinat, bir çok düsturlar üzerî-
nfc <&•#£* öiKyor% (Velen teöMe Iisüıtfetuİlahî teb-
dflâ). ÂîÜahM bîr çok düsturları, kanunları 
vafütry Allanın kanunlarım bunlara anlatmalı 
ve NMarHi kafalarını değiştirmelidir ve illâ bil 
kaptânlar hiç bir faydayı mütaza*nmm değildir. 
(BraVö> yaşa hocam se#leri). 

îkînefsirre gelince : Bendeniz geçen sene Çay
cuma naM^esinde bululuyordum. Çünkü ora
da frengi öfedîs&tı pek 'çoktur. Frengi mütehâs-
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sîslâriyîe görüştüm. Onlar beüıdehize dediiter : 
Kastftmijntı tilâyetMe - $&kft esasen ârzettiğiîft 
gibi Sivastopol'dan ilk frengi illeti Kastamo
nu'ya gelmiştir - o¥ada Perşembe, Tefenni na
hiyeleri vardö". Buraları mihraR ttöfetalarfdit. 
Evet efendiftı, btt mihirak noktalarında istasyon
lar tesis etmeli ve Kastamtmu vilâyetinde mftM-
addit hastaneler açmalıdır. Bitim ^enç iabita-
nımızdan Cevat Rifat BeyefeMi - ki btt kürsü
den entin namtttt tebeil ederSft - mükemmel bir 
hastane vücnjde getirdi ve drftda bugün bStfffin 
frengililer tedavi elanüyor. Mekdîm-, ba mih
rak noktatâr^da istasyonlar teMs etmeli ve ta
bipleri mecbur tötmak ve .bunlar daâfea köy
lülerin içince bulunmalı ve onlarfltt ahvali ru-
hîyelerin'e kesbi vukuf etmeli. Yoksa Kasabalar
da d<*?toriarın otarması hiç bir iayda teften et
mez efen^fe-. (Dispanser) ler teşkil 'etsıfelîdSr. 
Yani siMıi heyetler teşMİ etmelidir. Bu sıî&î 
heyetlerin başnm hoeâlâr geçmeîidî*. Meselâ 
cuma günlerimde lezara içtima e<İee$fc bü^Stt 
ahaliyi muayene etmelidir. Tırnakla*i&a bateöftâ  
lı, saclarına bakttâıîi, takayyüdatı ^hMyeyi şid
detli murakabe aîteaa aîmalıdrr. 

I)r. ^ f lDÎN B. ( M s t a n ) — ÂÖah böyle 
hocaları £öğ&ltmaİı. 

•NtİSfifi? Kî. (Erzurum) — ü)nî îte tababet 
birleşirse o gün bizim memleketimîzde frenğî 
defolmuiş olur. HulâsatulbulSsa, mârftzâftım Wo-
dan İbarettir. (Şiddetli a lMar ) . 

EMÎN 6. (Erğânî) — Öîyöröunt^ ki, kadnl 
olsun, erkek olsun muayeneye tabî. Bu tezevvüç 
eden kadın otsun, erkek olsun muayeneye tabi 
tutulması pekâlâ çok iyidir. Lakin bundan ön 
beş gün evel bendeniz Ankara kadısının yâmndâ 
otutruyordum. Ybzgad ahalîsinden Menmet Jtğa 
namında birisi geldi. Elinde bîr flmuhaber var, 
Hâkim Efendi kendisine rapor ğetîrnii|mî 'siniz? 
dedi. feve't getirdim. Sıhhiye müdürü keriûıe-
mi muayene etmek için bir defa benden üç yüz 
yetmiş kuruş aldı. Bir daha üç yüz yetmiş beş 
kuruş aldı, bir daha dört yüz kuruş aldı dedi. 
Eğer böyle kasaba ahalisinden üç defa ücret alı
nırsa vay fukaranın, köylülerin bşşnıa neler ge
lecek. Ankara ahalisi bugün burada, BüySk ftjil-
let Meclisinin bulunduğu yerde olduğu halde Sıh
hiye müdürü onlardan üç defa ücrei. alırsa mu
ayene için, bu vîcda,n mıdıff Buna Sıhhfye Vekâ
letinin nazarı dikkatini ceİDederim. (Sadede 
sesleri). Bu sadeddir efendim. Bir adamdan üç 
defa para alınmaz efendim. îiterhamet ediniz, 
bir defa atrhir. 

(Devam, devam sesleri). 
SIHHÎYE VEKİLİ Dr. ADNAN B. (İstan

bul) — Bir defa da alınmaz. 
EMİN B. (Ergani) — Devamla: Üç defa 

alınmıştır. 
SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. ADNAN B. — 

Efendim, söyler mismizi bana kim olduğunu? 
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; EMÎN B. (Ergani) — Devamla : Efendim, 
kunduracı Mehmet ağayı celbedip sual ediniz. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. ADNAN B. — 
Kim almış ise size haber vereceğim. Kunduracı 
Mehmet Ağa dîye Mecliste söylenmez. 

EMİN B. (Ergani) — Devamla: Meccanen 
olmalıdır. Millet veremez. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. ADNAN B. — 
Bir defa da alınmaz. 

EMlN B. (Ergani) — Devamla : Ona bir şey 
koyunuz. Elli kuruş mu, yüz kuruş mu? buna 
bir kayit koyunuz? Biz diyoruz ki, fukara köylü 
veremez bu parayı (Meccanen sesleri). 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
Konya Mebusu Muhteremi Vehbi Efendi Hazret
leri, Erzurum Mebusu Salih Efendi birederimiz 
bu maddenin kabili tatbik olmadığından bahset
tiler. Ezcümle Vehbi Efendi buyurdular ki, bir
çok yerlerde tabip yoktur. Kazalarda tabip yok
tur. Halbuki, bendeniz tabip olmıyan kaza ta
savvur etmiyorum. (Çok doğru sesleri). Telâşe 
mahal yoktur. (Gürültüler). Maddeyi okursanız 
bu mahzurun gayri varit olduğuna hükmedersi
niz. Beyim, burada tabip bulunan mahallerde 
diyor. Yoksa yoktur, telâş edecek bir şey yoktur. 
tabip varsa muayene var, yoksa yoktur. Fakat 
aynı zamanda malûmu âliniz her teehhül eden şa
hıs izinname istihsal etmek için kaza 'merkezine 
gitmek mecburiyetindedir. Hâkim efendiden 
izinname istihsal ettiği zaman tabipten de bir ra
por alır. Tabip yoksa o başka. Pekâlâ. Şimdi 
Emin Bey biraderimiz burada mevzuu bahis edil
mesi lâzım olmıyan şeylerden bahsetti. Bende
niz zannetmiyorum, hiç bir yerde görmedim, 
izinnameye raptedilecek raporlar için şimdiye 
kadar etibba tarafından ücret alındığını duyma
dım ve görmedim. (Gürültüler), (Almışlardır, is
pat edeceğiz şeşleri).. 

EMÎN B. (Ergani) — îspat edeceğim, öyle 
lâf söylenmez. 

HAMDÎ NAMIK B. (Devemla) — Bunu 
doğrudan bir mebus sıfatiyle Dahiliye Vekiline 
söyler, bu kürsüden söylemezdi. Binaenaleyh, 
şu maddenin aynen kabulünü teklif ederim. 

REÎS — SÖz istiyenlere sıra ile söz veriyo
rum. Takdim tehir yoktur. îşte pusla. Ne için 
böyle gürültü ediyorsunuz? Rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kab-
letteehhül tabip bulunan, mahallerde muayene 
mecburidir. Bunu Hamdi Bey biraderimiz izah 
ettiler. Muayeneye mecburiyet tabibin bulunT 
masiyle meşruttur. Yoksa köyde teehhül edecek. 
bir kadın veya bir erkek muayeneye mecbur de
ğildir.. Şehirlerde, kasabalarda, doktor bulu
nan mahallerde teehhül vâki olursa o vakit mu
ayene zaruridir. Meselâ denildi ki; köyden izin
name almak için merkeze gelecektir. O zaman 
raporu da alır, Yirmi saatlik bir köyden kânu
nusanide gelen bir erkek şu halde teehhül ede
cek kadını da beraber getirmelidir. Bu ise 

ı muvafık değildir. Binaenaleyh muayene mec
buriyeti de tabibin bulunması ile meşruttur. 
Madamki ıtabip yoktur. Muayene icabetmez. 
Bendenizce. Bu mecburiyet evvelce emirlerde 
tebliğ edilmiştir, tatbikına imkân bulunmadı. 
Bir genç henüz kendi izdivaç edeceği bir kızın 
şeklini gömleksizin icabaderse mahrem mahalle
rini gayrin görmesi muvafık değildir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Hayır yan
lıştır. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Hiç yanlış değil
dir efendi. Bir kaç yerde olmuştur. Gördük 
bu kanunun tesirini. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Eğer 
Bana kalırsa bu muayene sırf erkeklere mahsus 
olmalıdır. Şayet tabibe varsa veyahut bazı 
frengiden anlayan, pansıman yapan pansımancı 
kadınlar varsa kızlarda muayene edilmelidir. 
Aksi takdirde bu kabil değildir. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendiler 
(Veleysel haberu kelayan) malûmu âliniz bir şeyi 
evrak üzerinde tetkik ve muhakeme etmekle göz 
ile görmek arasında Oral dağları kadar fark 
vardır. Bendeniz bilfiil kadı bulunduğum za
manlarda izinname için şahadetname geldiğin
de alelûsul sıhhiye veyahut belediye tabibine 
havale olunduğunda bundan milletin son derece 
üşüdüğünü gördüm. Fakat bu üşümeklik, kar 
çmmaklık faide vermez. Tenasülü beşeri muha
faza ve ensali âtiyeyi idame için bu muayene 

lâzım ve lâbüddür. Şu şartla ki, bu erkeklerde 
olur, kadınlarda, seyyibelerde olur, kızlarda 
olursa bu kabil değildir. Çünkü o kızlar yüz
lerce lira verir, kendini muayene ettirmez ve 
ettirilemez. Çünkü bizim taassubatı diniyemiz 
buna manidir. Yoksa ahkâmı şer'iyemiz buna 
müsaittir. Çünkü marafiüzzarurat* müstesnaün 
min kavaidüşşeria) zaruret yerleri kaidei 
şeriattan müstesnadır. Hayatı umumiye ve 
sıhhati beşeriyeyi muhafaza için böyle emrazı 
sariyenin değil Hükümetlere; milletlere, her 
ferde alelinferat bunun men'i -farzdır. Bina
enaleyh erkeklerle kadınların muayenesi labüd 
Fakat bakire kızları istisna edelim. Bakirelerin 
istisna edilmelerine dair bir takrir verdim. Ba
kireleri istisna edersek millet bunu iştiyakla 
kabul eder, seve seve kabul eder. Kızlara da 
teşmil edilirse kanunun kabiliyeti tatbikiyesi-
olmaz. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Her muhakemede r 
ceza ile birde fiilin vukuu aranıyor. Şimdi ne
den muayene edilmesin? Gerek kızlar, gerek 
oğlanlar muayene edilmeli. Çünkü âtiyi berbat 
edecek frenginin önü bu suretle alınır. Taas
subu diniyemiz vardır gibi sözler pek calî söz
lerdir. Maahaza köylüler Vehbi Efendinin de-

: diği gibi kırk saattlik bir şehre gelemez diyor
lar. Köylü kızını evermek için kırk kere şehre, 

- 40 — 
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gelir, gider. Eşya alır gider. Niçin âtiyi ber
bat edecek, bir ailenin evlâdını berbet edecek 
kadın ve kız muayeneye gelmesin. Elzemdir ki, 
hem erkek, hem kadın, hem kız muayene edilme
lidir. Gelmeleri lâzımdır. Yoksa doktora gel
mez ne demek oluyor? Uzun boylu bu mütalâa
lar tecviz edilemez. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Babası yok. ne yapa
caksın ? (Ret sadaları). 

Dr. Fuad B. (Bolu) — Efendiler; bugün kar
şımızda iki mesele vardır. Bir kadınların mua
yenesi meselesi bir de frenginin tedavisi me
selesi. Frengi; bendenizin nazarımda bugün 
memleketimize Yunanın yaptığı fenalıktan daha 
fazla fenalık yapmaktadır. Bugün ahalimiz Yu
nanın düşman olduğunu bilir. Fakat frengi
nin kendisine yapmış olduğu tahribatı bilmez. 
Bugün belsoğukluğu ağrı verir, sızı verir, o-
ağrının tesiriyle^ o zavallı hasta doktora gitmek 
ihtiyacını hisseder. Fakat frenginin ne ağrısı 
var ne de sızısı vardır. O melun mikrop tah
ribatını pek sinsi, sinsi yapar. Bunun için o 
zavallı hasta doktora müracaat etmek mecburi
yetini hissetmez. Biz bu frengilileri iki nok
tada ele geçirebiliriz. Efendiler ya umumiyetle 
köylerde taharriyat yapılır veyahut bu gibi 
muayenelerde eşhas bize müracaat eder. O su
retle biz frengilileri meydana çıkarabiliriz. Ma
lûmu âliniz şimdiye kadar frengi için yapılmış 
olan teşkilât yalnız Bolu'ya Kastamonu'ya mün
hasırdı. Bu teşkilât mucibince seyyar tabipler 
köylerde gezer, nüfus defteri mucibince bütün 
ahalii mahalliyeyi muayeneye tâbi tutar, fren
gilileri ayrı bir hastahaneye gönderir.Diğer 
yerlerde frengilileri ne suretle elimize geçire
bileceğiz? Efendiler bendeniz bu madde kabul 
edildiği surette frengililerin bir kısmının hiç 
olmazsa Hükümet etibbasınea malûm olacağını 
zannediyorum. Tabii malûm olunca tedavi ci
heti nazarı dikkate alınacaktır. 

Sonra kadınların muayenesi keyfiyeti. Efen
diler; bizim köylerimiz pek de ümit ettiğimiz 
surette taassup göstermiyor. Numunesi Bolu'da 
JCastamonu'da görülmüştür. Köylülerimizin pek 
güzel muayeneye geliyorlar. Efendiler yalnız 
taassup gösteren şehirler ve kasabalardır. Ben
deniz temenni ederim ki, bu kanun kabul edil
sin ve edildikten sonra ahaliyi biknecburiye 
muayeneye sevketmiş olacağız. Hiç olmazsa 
aile tabibi hususunu temin ederler. Her aile 
muhtaç olduğu, kendisine itimat ettiği tabibi tu
tar, o tabibinden alacağı rapor Hükümete vere
rek, onu ibraz ederek teehhül için ruhsatname 
almış olurlar. Bu madde kabul edildiği surette 
biz bugün kasabalarda ahaliyi aile tabibi alma-." 
ğada sevkedeceğiz zannediyorum. Binaenaleyh 
faidesi çoktur. Efendiler; bu maddenin aynen' 
kabulünü teklif ederim. 

REÎS — Bir zat kaldı söyliyeceklerden. 
NAFÎZ B. (Canik) — B u maddenin ihtiva et

tiği ahkâm, ili? defa tesbit edilerek, mevkii icra
dan kaldırılan Hukuku Aile Kararnamesine ko
nulmuştu. Hukuku aile kararnamesindeki mua
yenenin mecburiyeti hakikaten sahai tatbikte 
aynı müşkülâtı gösterdi. Memleketimizde bu 
müşkülâtın iki türlü sebebi mevcuttur. Birisi 
buyurdukları gibi taassup, birisi de doktorların 
vazifelerini bihakkın ifa etmemeleri meselesidir, 
Evvelâ bir çok yerler vardır ki, hakikaten teeh
hül edecek bir kızı erkek bir doktorun karşısına 
çıkarmaktan tevehhuş etmişlerdir. Bendeniz; 
bunun için icabeden fedakârlığı göze alarak para
nın kiymetli zamanlarında elli liraya kadarda pa
ra vermeği taahhüt etmiş kimse gördüm. Buna 
mukabil doktorlardan bu suretle tavahhuş eden 
kimselerin teriviei meramı yoluna gidenleri gö
rülmüştür. Saniyen muayene için merkezi livaya, 
merkezi kazaya, uzun müddet mesafeyi katede-
rek gelen köylüleri; pek çok müşkülâta uğratan 
pek çok doktorlar da görülmüştür. îşte bu müş
külâttan kurtulmak ve taassubun kendisini sev-
kettiği, tassubun kendisine aşıladığı fikirleri 
terviç edebilmek için uzun fedakârlık yapan kim
seler görülmüştür. Fakat frenginin şiddet ve 
dehşetine karşı bu gibi mahzurları bertaraf et
mek, zamanı olsada olmasa da, Hükümet için lâ
zımdır zannederim. 

Bendenizce bu maddenin uzun uzadıya mü
zakeresine lüzum yoktur ve müzakerede kâfidir. 
Bu maddeyi aynen kabul edelim. Yalnız Sıhhiye 
Vekili Beyefendi burada. Kendilerinden istirham 
edelim, etibbaya tamim yapsınlar, bu suretle 
teehhül için müracaat eden kimselerin meccanen 
muayene edilmesini ve hiç bir hususta müşkülâta 
duçar edilmemesini şiddetle tebliğ etsinler. Bu 
maddenin ahkâmını memlekette temin edelim, 
içtimai pek büyük faide temin edecektir. 

HULUSÎ Ef. (Yozgad) — Efendim, frenginin 
mazarratinı bilfiil görmüş olan bütün efradı 
milletimiz buna karşı tedavi hakkında katiyen 
itiraz etmez ve bunda bütün millet müttefiktir. 
Çünkü frenginin memleketimizde ika ettiği ma
zarrat bilfiil görülmüştür. Şüphesiz kimse inkâr 
edemez. Fakat bunun önüne geçmek için, bu
nun önünü almak için tatbik edilmesi lâzımgelen 
bu madde acaba buna kâfi değilmi ? ve alelûmum 
ve alelinfirat, bila istisna herkese tatbik etmek 
kabil mi? değil mi? Evvelâ sözü tasrih etmezden 

i evvel . bir kelimenin encümenden izahını ta
lep ediyorum. Maddede diyor ki, (Teehhül 
edeceklerin kablelteehhül tabib bulunan mahal
lerde muayeneye tâbi) yani teehhül edeceklerin 
sözü mutlak mıdır, bilumum teehhül edecekler 
muayeneye mi tâbi olacaklardır? Gerek frengiye 
müptelâ olsun ve gerek olmasın herkes muaye
ne olunacak mıdır? eğer böyle- ise bu kabili tat-" 
bik değildir. • 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Bu senelerce-
dir tatbik ediliyor. 

HULÜSÎ Ef * (Devamla) —- Rica ederim, mü-
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saâtfe bliyttruiltız. gîftrâi feutföft kfcföHylftl thttfc 
kiyesl öfett'ft&ghü îspat erdfccefîm. üylfe akimiz 
yetmeden söz söyleiîreyiîifö. 

ft&ndile?*, bâkmfâ ^dfayo^tım: Bit kimse 
fren#y$ fflÛttfela1 tee sefan kttıdisinl tedtevi et-
tîfİÛSğe mec&u'roTur. 0Üftku nfcyîtt l l# föylî'efc 
fitaftK&tfsm olduftı îçfti, 'dîffcrfftS& MîHiftte & 
sebebiyet verttifcm'ek içtft teÜfrvt tttirinlsfe ŞferSn 
İ M âyİttiftfc V 

ÎBu İretîjgîj'e Mffcem öîarr İMie fâMs 
1$yMi?. Fafeli fetffîğye m o t e l i OİMpfr i i* 
kizii ite için Btt k a M t&Mk «teüi üfeMfe^f 
Sifasfi flttfö^fte^e ısrt A söfcsf ledfc*? M iffet 
mMe bmümsmk btt fifsuf mm. M&MMte 
tatbik â ö û f i l R t e 

ydüsunuç. 
fflCitM M (^¥tfflâ^ --*- î>İk t c * et̂  

ml&yîMz-. ©îyörum kî, sebgp frt&g'fâîr; Ü ı # -
â f bulunulsa fcelS«vî İİzimfe. B M oteytfc 
betaî* Itölara tte'deti: fu^ul İ iitimft O î f c iî# 
îigfil mttayefre edilsin? ÇĞttMilt!fiWry. MTÎSİBİÎS 
buyurup riea ederim. M M êJisİ M Wt fflm 
mdMâfa. MMmm iLftmnim. 
mm, 

HULÜSÎ Bf. ( Devamla ) **• Bf# fcfm^eMn 
haitalfgi fŞftt tiîg&vİüi â# mtfafef!S*yfc ra^eW 
<miık ftögm mgffîm vm&t&t tmmm ip? 
m^feöe v% tedavi tebi, f f ^ i f l i ^ ' i m i l M 
efiftte Otettf aîîSfttttfe rte i%1« î#M«i MmtB&M 
ıffâfüîlfc olttü*. ®&ftdiîef! îr% hsr fftyde* '«ftfr-
fâ$âeMr. Bîz ffe içîö cittâd '$â$ttHttfr-QxtÜlŞfP 
pufta Bî̂  kfz, k$*disi!îi kîmSey% f ^ ^ f c m l f c 
naM dîuî? cfa doktora mnkyim mmbiMt Mm^ 
dişinde illet olmMfği ftrâlefe fcfesftf ifafr$H &&tö-
râ ğSsterebMM l u olu* İti** 

%tk MİBÜ§ 1 . -^ « » a tonca M$6*a 
^8âte1?ffliyö¥ mtf 

ffijüM M tr^vaitılaj ^- Ğ W$m e^^ 
dim! 1İîtlhakemleyİ ^aMif| ^i|ıyW*s^e6ş. fîa«rt?a 
oteda ^i*îat bttnâ müsaa^r e«ei*. İD ffikft 4«a%-
ZT!̂  yöftur, elaMİ^. Çlinîfcft â*eff%f v ^ S * . 

dö teaîık ölniaâtİî ha#e nl^ftı » ö i y m î ^î»-
sîtt'f İ let i öltı#eâ mtfeyette ^tÜ#miy«nl^ ^^a 
vê ntefe la^îtıîf ieiiî*. 

Bittzi Mkfemî i f t8yt>rüi*-'İ* «ftıay î̂Se » 
sin. Mfe t keffi ^v^et fta¥fi«ftfc. î îMlIÜ nt-
matem oto Bîr «öt̂ tte Wf ®m m& ma fâm 
vî v% fee|î* ̂ aM#. f M ^ ifflffiftrtrttS»'». -Fâİflft 
zâîftt*iBt'' "ofiftHifeg% nîalfe ve İ*m«HsîÖİ§ & ^ 

fe^W V%MÎI. Gaîl âtflMi?. tel^ra#y!ı ^ ^ 4 y « 
müptelâ olmıyanların muayenesi lâzîfiL ^S^Öft1. 
AvU6t İfa&alttîü ke^fttmîek em t e ^ İ t e i n 
diler, rica ederim, bununla of#$töfâ!f&ŞM. %€lk 
şe¥f s^By^üt t . feinat^tî^ft B e n İ ^ r AttMe-
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tıîîi evveline (fefhgîye müptelâ olanlardan) 

Mf&mıû konmasın* teklif 6<îfyortim. Bunrardan 
teehhtil edeceklerin, kabletteehhül muayene et-
tirîlmesi lâzımdı*, tfak'at, ftenğiye müptelâ 
öîmı^an bîr kimse nasıl olur da muayene ettiri-
lîrf (ÛÜrttlttiler). Müsaade buyurun. Seri cinet 
bunu kabul etmez. Bunu MeöîİM Alt kabul eder
se" îhdâllaîı mestılîyet aî'ttırdta kâltf. Çün
kü haram olan şeyin keffîire* nlft̂ feade et-
M$k öîalcfa'z. Bu afefen de kabili tatbîfc değildir. 
Eîfemiille*; doktor olaflîara söruyorniü. feıakire 
dfeöi^mi^ Mzlâfdft frengi olttr muf omlaz mîl 
^iÜ*sesMî). 

$ P » M » $ mm B. (Bursa) - - Burntitt-
âk, afinfndte, efeö#e. her ye ıMe öîur. 

ÖTfLtBî fef. (Dövüttaâ) — <M$ öîur, af-
mflk *lafilîr. Ö öy-te öîthafeîa bu kizin babası 
blittft fedaMrlt^ı kabtrl ed'er^k tâftttiî yin%-fatik-

: tfflb gİSsteötterz. ÇffiîtÜ frengili :<Jetıiîdî mi, •«.„.* 
kn^ö aima^. 1S&& de laittıamakta nakM*. $v-
lettecefî zaman beîteûıehai âgîr #a¥â verir, dok
tor* frettfİ yoktttr detMfr, Bunun du vlki ol-

; <K(ftt foktut ve W §öfe bö r̂le nösa^er buîabiîi-
rM. BîftaeMleyn Wz M kanunu hato medeniye--

; te, feeöi ^griatm tty4*cfrntak ̂ în yalnîrz frengiye 
m% t̂eM otoîaM tah^îs etmeîİyîz. Fakat buttun 
b8yle önu*te g ç̂̂ lmea '&ehH3eek, ğeçifenM için ev-

; vefa- kSylüîerîn fefasmr dte^ştireîîm deeneeek, 
ÇMnkÜ köyllfer y'anlış anlıyorlar, doğrüıdür. Ea-

I btti #fe*iıft. Fakat afeeb'a bügüh köylerde v̂ tizr ve 
nair^af var mfift1 A^eba bttğfe* k?5ylü Ö îlî^-
tîft ?fftrftnî bi% mî? Köylerimizde bit ntektep, 
b» 'me t i se var im 1 Bfe bütün btftiları köylülere 
WStÂ «diyorum Ve Kim $e ffiatiz ediyoruz ki; Rus 
m%lW*lb^iMe ^a^îzîard'an bize ğeçMştîr. 
f¥âft#[zîar tabiata n¥eelü^ olduğu1 halde 6nun 
(8Üb# fe^eMemi^ler^ir. Halbuki bk bu illetin 
s^ay^tîfeî tâ&iata Bttat etöiiyoruz, Aîlata%ı fa
niyle aİy^öruz. EğylerîmiMe iyi ho^afer o&ayd*, 
bu gibi şeyleri iyi büMteMi, köyîüterimfz ö^ 
b8ylft' yaftî*$ MmezleMi. Mutlak Mnu köylerimi
zin atafyeMzîfğine nükftfetftteîfteîiyiz. îkincfei; 
l^ftb^Mdi o hadM feriö bu m$m W& fâfte-
ıâ#zie*. M^îûmütn İMfz Cpeyt^lferîmiz) gel-
mfeldSSı fevte! böyle Mr fflfet va* Mit O 2a-
m%tı da bîW?fekimV tMÜ türlü tdaü eahiliye var
dı. "Otafra m*$L bu hadisi şeriî söyfenmîştîr. 
Möael^îeyh bu hadMn ferMhe bafonak (lâad-
vÜ ve lâ tiyereten fe M hameten Ve lâ sftfer) 
O s î râ^t bu Îİletin s?*ayeti hakkında değildir. 
TÜiî ftühu Ml%n hcfea J&yleftî#z. Bfeaenftleyh 

• fer%glll^in ktfbahatîtti hem hoeaî'a^a, hem ge-
rfftt* ^ffe^fek doğru değildir. Çünkü arz^ttiğim 
v% ît% btt Mtlîsi okûyaeak efendi btöiu ânl«ya-
bHf̂  (Âiİvft) Msm bu d^öek dtiğildir. Bu 
hîi'âîlt ^M^îfi «ebli tte imiş, nedîen ibaret inity, 
İfâm. h&km Mir. Kürsüye çıkıca bıaıu okuyan 
hoca efendinin de bunu bilmeni Mfcfttfdır. Bina
enaleyh bU hadisi ökuyupta frencinin tevessunu 
hö^atati isnat 'etmÇk doğru (*etildîr. în^^ız-



hJş£n^ J^uiâsaji fe^âm frengjye müptelâ o,la$ kjm-

fyemgpş m^ielâ $ajpların, te&ayisjn4e %%şş-
sşıp g ^ r j m ^ p j ^ lâzımdır. |!aitft$ W^M%& 
mâhaUiüi pö#^rçptet ınumkiiiî, 4 j^$$ ' '*Çi?0 
t abu tu dinî denilmez. Buna alelıtlak (teme^sü-
k i ijiddiçlr) denir, 

ÖMEBlifTFf (Amasya).— Benjm u$ugsm-
da vara varsa açar miyim? Açma,z mıynnt 

M%ıti$ftW. (Reyimi) — Zannederim OÖ£ 
eyyelce izah eMjim filet olursa, her tarafm; 
gösterebilir dedim. (Ezzarurat tübjhttlmahzu-
rat) ÎEayat her şeyden mukad^mçKr. Bayaianı 
muhafaza için en mahrem plan, en haram ç^an 
Yerini <|e gö^terebiîtr. Binaenaleyh bu taasşug 
catil da ld ı r . Temessük dinidir. Kmin ahkâmına 
sarılmak demektir. Hulâsai kelâm efendiler, be
nim itikadım budur - ki, evvelce de bir ^jarca 
arkftdapmız şah et t i - hukuku aile kararname-
sind« vardır. Bu mesele için her tarafa-, Babı 
Ifeşikate uzun şikayetnameler yazıldı ve bilâha-
ra lâğvedildi. Biz bunu kazamızda takip «ttik. 
I^vedilen bir şeyi şimdi yine mevkii latfeika 
vazetmek doğ*û olamaz. Ben sağlasa hm ada
mım, ne için geleyim de kgnâim ms»^e»a et-
ti»«5âml !gunu feengiye müpielâ ok» fâmskm 
hasrfc*iB£İiyiz. 

£BS»Af m BW&$ (Bsrsa),-~ Müsaade İm 
yuîureaW ^i» sual sorayım, zate âünkin frengi
li olup olmadığım anlamak için b«nitö keram-e-
tim yok ki a&fayaysn. Sia ı w w p $ âiegtğy» 
de onda» sonra anlayacağım, 

JffiJŞgf M ' p a r a m l a ) -*JgodimtMvkvtâr 
hyaa brp adamı bittabi buisnfck feabü d#&jL 
Mademki biz i^ıı^iEtileri im&omb fe^ökra ft-
ğî» i&i» £&za tatbik atm-fliyk k i «aMaiB&fm&f, 
müraeaat atamteff. Biaa^nÂ-ieyfe î^z^ltifii^ frlfr-
*ayrtw madâepft i fee atmek İ&£g9&&r. 

^MBK VDHBİ ®i. (KÖRV») — B^edİHi,ka-
k«y^K §ft¥İyê ©n bahis ofemöteğ» zaman ««hah«i 
Mwtm'lıaz«ratî başlarmda ku$ m^gifei djjcuriaif, 
öyle »üfeahese ©iierlaıkB. B*wftdaki gürültü 
haıaa^dfiki kadsîla*£a fdksşıaesma dcta&y&ır. 
Sfedisi finizde» bugüa m-öteessif ohfeım., sjsbeb 
şu ki: biî» 'kı«mı meşı^otor diĵ oy, öbiri haysr «en 
büatedhı, 'gayri meşrudır diye». M&âm âbaua-
dten bunu bekleme«a (Rpd sderik «enleri). Ş» 
malûm bir hakikattir ki akkâaıy şer-iye böfliba 
ÜBnapu fakındadır. Her fgr«w l^iffidjtf • ^enni 
takek&tm de Uykmdtykv, Y a ^ «HP $to& 
lâzımdır ki şer'i şerifte akla mübaj^ft Jpijir, -fgy 
r̂̂ ktı̂ *, ̂ yı^teLl^^tearuz efc^ıpfnjipgfeûtarafı 

tercih olunur. Akıl evşşal, ^ ş*tf#& vm-
ey^el^r. Bu ^r,^a,idşj mui*^ J##şnj#&ş, Yal-
9K Y^i 4lacafc hjfeüşk h&di i İfii midir» hü&-
im y^m «44H tau Wi«A mkiMfc ^?Î-
ta yjŞ\£ tâl>tol^r& d^ hjlîpm a M zaane^er-

j, Arz^mp^ işteriift ki; meşr^ eian>jr .şşv 4e 
i9İpi hâil tmmi ^srâİ^fc- T^te? #-
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l ^ t ^ ^ . f ^ I ^ . 4§¥iffîl?da taassup ile ta-
Şöttu^öft. & rfe ¥#. fibidır. Babl̂ Jbet ma^amın(fe 
taassup lâfzmı kullanıyorlar. Bu yanlıştvr. 

ŞW$£ W t e e mHPM.â. olaıj ^mşeejjeri ^,bir 
^B ^ay^e^e ektirmek meşru oluğunda ş%bfî 
ptofe-. ^to1^. ^ş^| i |^ $M ya^fe^ -W? işSe 

i n ^ ^ t ye, majajrat ffi^yeşe e t̂thnek î^znnge-
İj|r? ÎÎŞHgiâi Mİiç işa oni|n.la amgîijjunur. Bu. 4a 
WP?* fe^^M ,Ş0^iy?4İr- Şİ9Î.4İ Çlfİût dan ^imspnhı 
iftuayiÇ^ z$Ç?WVİir. Bir 4e o illet şayet o şe-
M ^ t ^ r t ç - | t î t | â ; _eta^ işe, ekser için' 
h ü i ^ l ^JİÎ Y%^rvBu. öMbttiy. &aiat dainiz, ka-
b i ^ n f c ıQ$İ ̂ uisîimayan böy^e bir khnse^i de 
aİeî#mya< ijlei yarjfcır yehmiyle muayeneye tâ^i 
tutma^ t§rajtarı '̂ gğildijr. Sebebi ise yine şer'İdâr. 
T^ye^b^me i t ^ r yoktu; eiendrm. Belki şende 
ilfet vaçpj^ mm n&MSfe&e. edelim denemez. |>i-
YM^Hi ^^tajmonu, ^)İu tarafında frengi ille-
Îİ tey^fft ©tmiş imiş. g a y e n e usûlü oralara 

€ ^ $ r ^ ora,îarda tattık edilebilir ve.ora-

3 . (Şınit) — Şimdi o.vi-
l ş^#J^Ç ^mamıştır, tedavi erimiştir. 

AWkS^mmk muha^d^ratı Wî|mi-

UW $(femWW- %V m^şju^umuj; aîmujtu r̂» İ4İ-

o t a iüe^i , ak sama l ıd ı r . Hattâ, elübbamdatt 
«̂WH3ft fc^l^UiR', Öfmft^1^ bu, illet yarmış 

^ ^ k ^ Ü * % vliki olmu4^ Ü r şok mtişköi^ 

m%â^ om t<w. e4iyor Ho&a 

ÖMER -«Bfiöİ SI, ^ 0 ^ ? ^ ^ — Şffîh, ¥ r 
"3İ,^'İye ^ar^r. Şöyle ki; frengili kimseye 

aw^^ i^çs^Sk) 4enir. %Bd?tÇ ihtiîâttan 
_ , „ ^ î * . . ^ f i ! 4 to^fişy sfeşS'9e ihtil^t ede-
0$ oJİujçşaj^nî^^aıtı îp^umLİye^en tah^ffuzan, 
]fftutia»ka p, ̂ ftşevji B^ayit i i icbar etmelidir. Y^-
İta ^ r a e i | ^ ş & j arzja etmez^çg,. Rüfekayı M-
^ m . ^ n a i ^ e ^ fea^setîlter. %raıda bir da^ftai 
yşjöyf m f f e %f;!İ^.pöl fİNgŞt;$fzja$an korkar 
I P ^ ^ k t o 1 y fe . füm- Acaba neden? Aîh^-
z Ü ^ â ] ^ ^ | y r i y § tssür verjlçâiş oluyor da onun 

J ^ ^ y o İ ^ ^ ^ î i 4ft esMb* tai^ffuzpiyj^i men 
^itosisl maşası ç^ma^. Şer'i şerif tahamizu em-
î ^ p ş r bizjş̂  halta feenoş dçHK şudo* M: yoğ«*t 
çafe^ız ^L^ı. içersine, maya Soyduğumuz 
tâfevy^t ç^iyor. Ç^, vac^ütealântn koy#ft|̂ u Ws* 
feş^HP^UI^ Dejtoek esbabı zahire ile müsefebibat 
WCİ P İ̂JŞ^ merbut ol^B^i malÛB|dsr. Bir kk»s^-
ftto ^?UÖ^^ fe^^uftftû Ör kimse saüm olsa b^e-;o 
İJÖ#^1& ö t e f e fe yukubujur. Buna sirayet 
4 ) ^ m i y ^ ^ppLez miyizf tşj(;e ^ÎZ buradafe. Öa-

"p^ lp t^Np^n , !$ya ffiete tesir ver-
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miş olmasından korkarlar. Çünki fiili halk, tak
dir Allâha muhtasıtır. Bir misal; ile burayı tav
zih edebilirim. 

Meselâ şöyle ki: ateşte dört türlü söz vardır. 
Biri ateşin tabiatı yakar, bu ısözün ehemmiyeti 
yok gibi. Lisanı şeride bir adam derse ki ateşin 
tabiatıdır yakan, hiç kimsenin karışması yoktur. 
Hafif, münafii diyanettir. Birde şöyle söylemek 
vardır. Ateşin tabiatı yakar amma Genabı haklım 
verdiği tabiatiyle ateş yakar. Allâhüzüleelâl ikat 
etmiştir. Bu.caizdir. Amma sünnetin hilafı bid'at 
kalır. Birde şöyle demek vardır. înce şeydir bu, 
ihvanı kiram sizden rica ederim. Böyle bir şüphe 
olursa ve öyle bir meselei şer'iyeden bahsedildiği 
zaman fetvahaneye havale edelim. Burada bah-
setmiyelim. Ateş yakmak için sebeb, sebebi ak
lidir, denirse bu da bid 'attır. Ne diyeceğiz ya? 
onu deme, bunu deme! Ateş yakmak için Cenabı 
Mevlâ yakmak murat etse ateşsiz de yakar, ateşe 
yaktırmadığı da vâkidir. Fakat gayesi şöyle ki 
ateşi dünyada yakmak için vazetmiş, âdetin muk-
tezası olmuş bir sebebtir. Böyle nezaketi vardır. 
Bu sirayet tâbirinden şöyle tabir edilse daha se
zadır şöyle ki: Malûl olan kimselerdeki illetin bir 
mislini vacibütealânın idaresi taalluk ettiği anda 
o illet salim olan kimsede dahi tahakkuk eder. 
İllet atlayıcı değildir. Zira kendisinin iradesi 
yoktur. Gelemez, gidemez. Vakıa etibbamız sira
yet hakkında bazı şeyfer söyledirler. Benim di
yeceğim mânaya yakın bir mânayi murat ettiler. 
Vacibtaalânın iradesi taallûk ederse o salim 
kimsede malûl olan kimselerdeki illeti halk eder. 
Bir zaman bir lâtif e* geçti. Onu Meclisi âlinize 
arzedersem mesele daha ziyade tavazzuh eder. 
Hadiste buyurulur. Bir adamın hayvanatı has
ta olsa, hayvanatı hasta olan kimse, sürüsünü 
hayvanatı salim olan kimsenin sürüsü üzerine 
götürmesin mealinde bir hadis vardır. • 

Demek hayvanat beyninde bile esbabı tahaf-
füziyeye riayeti şer'i şerif emrediyorlar. Bir ta
rafta bir müftiye misafir idim. Dainiz. Bir çoban 
geldi, fetva danıştı. Müftü olmadığından dainizi 
gösterdiler. Hoca efendi söylesin dediler. Dedi ki: 
Benim bir sürü koyunum vardı, komşum bir sü- ; 
rü koyun getirdi, meğer, illetli imiş, vakıf de- • 
ğilim> o illet bizim koyunlarda da hâsıl oldu. 
Benim hayvanatım harab oldular, benim hayva
natımı o koyun sahibine tazmin- ettirmek istiyo
rum. Hakkı tazminim var mıdır dedi: Dainiz 
hayır dedim. Kitablar şöyle yığılı idi. O' çoban 
bana. dedi: Hoca efendi bu musaflarm hepsini 
sen okur musun? ben de yarısını okudum, yarısı-
okumadım dedim, öyle ise fetvaya nasıl cesaret 
ettin? dedi. Baktım çoban kani olmadı. Biz bit
tabi sükût ettik. Müfti Efendi geldi. Ona dedim 
ki sizin çobanınız bile benim vekâletime razı 
olmadı. Mesele tabiidir ki, o illetin gelip gitmesi 
bir emri manevi. Harice görülmez ki. Müftü 
Efendi ferdaya talik etti.' Meselei şer'iye bula-
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maz ki zıman lâzımgelir desin, çoban ferdası gün 
geldiğinde tazmin lazım gelmiyor cevabını aldı. 
Dedi ki bu softanın dediğine kani olacaktım. 
Beni iki gündür alıkoydun. Bukadar masrafa se
beb oldun. Onu kim verecek müftü Efendi? 

Şunu arzetme'k isterim ki esbabı tahaffuziye 
meşrudur. Fakat tevehhüme de tenezzül etmeme
liyiz. Hastalık tekessür etmiş kazalar, nahiyeler 
varsa orada kanunun tatbikında beis yoktur. 
Olmayan yerlere teşmil edilirse, ihvanı kiramın 
buyurduğu gibi, her yerde tabib bulunamamak 
mahzurundan başka ahaliye ağır gelir. Malûm ya 
biz buraya ahalinin hissiyatını okşamak için 
geldik. Onlara mülayim kavanin tanzim için. 
Onları her yerde istemediği kanun ile cebredecek 
olursak zannederim memnun olmazlar. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim 
Hulusi Efendi buyurdular ki; ötedenberi Kasta
monu vilâyeti freğinin mebzuliyeti ile müştehir 
bir yerdir... 

DOKTOR SUAD B. (Kastamonu) — Başka 
yerler daha fena bir hale gelmiştir. 

OPERATÖR EMlN B. (Devamla) — Hoca 
Efendi dediler ki bu gibi, Kastamonu gibi yerler
de bu kanunun tatbiki doğru olabiliyor, fakat bi
zim memleketimizde hiç buna lüzum» yoktur. Ben
deniz şu kürsüden ilân ederim ki, Konya'da Kas
tamonu ve Bolu'dan ziyade frengi vardır. Bur
sa'da Kastamonu'dan ve Bolu'dan fazla frengi 
vardır. Fakat bugün ne Bursa'da ve nede Kon
ya'da frengi teşkilâtı yoktur. Efendiler bugün 
Sıhhiye bütçesi umumî bütçemizin de yüzde ya
rısı ninpetinde olursa hangi teşkilâtı yapabili
riz rica ederim? En mühim itirazlarda bulu
nan Hulusi Efendi evvelâ ırzdan namustan bah
settiler. Bendeniz de en can alacak noktalardan 
bahsedeceğim. Evet efendiler; hiç şüphe yoktur 
ki, bütün mukaddesat içinde ırzdan, namus
tan başka mukaddes bir şey yoktur. Fakat bunu 
zannederim yanlış telakki etmişler. Bü kürsüde 
Mustafâ Sabri Efendi gayet iyi bir mütalâada 
bulundular. Dediler ki, erkeklerin v$ seyyibe 
kadınların muayenesi doğrudur. Filhakika fen 
noktai nazarından çok iyi bir mütalâa dermeyan 
ettiler. Kızların muayenesine lüzum yoktur de
diler. Halbuki, efendiler. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Bendeniz 
yoktur demedim. Fiilen ahalinin muarazasın-
dan dolayı. 

EMÎN B. (Ergani) — Onun işine çok iyi ge
lir kızların muayenesi. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Bir kere 
efendim; Sıhhiye Vekâleti ahvali içtimaiyemizi 
nazarı itibare alarak bakirelerle seyyibelerin mua
yenesini tefrik etmiştir. Efendiler bu mesele uzun 
boylu gürültüleri mucip olmuştur. Bugün-hiç bir 
bakirenin aksamı mesturesi muayene edilmez. 
Muayene edilecek kısım gayet mahduttur. Buna 
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dair kati emir verilmiştir. Boynundaki bezlere ı 
bakılacak, bir de doktor ağzını açtırarak boğazı
na bakacak, bir de dirseklere bakacak. Mesele 
bundan ibarettir. Niçin bunu bu kadar gürül
tüye boğuyoruz? 

EMİN B. (Ergani) — Daha ne kaldı Emin 
Bey? Bizim orada, üç dört vilâyetimizde kadınlar 
çarşıya bile çıkmaz, pazara bile gitmez. Bu An-

• kara'da icra ediliyor, bizim oralarda icra olun- ] 
maz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Size cevap 
vereyim. Bize para verirseniz, kızlara mahsus 
tıbbiye mektebi açarız, kız doktor yetiştiririz, 
kadınlarımızı da muayene ettiririz. 

EMÎN B. (Ergani) — Çok iyi. Zaten doktoru
muz da yok ya. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Şimdi 
efendim iş böyle olunca bugün bir hasta, kendini 
sağlam diye zanneden bir şahıs; frengiye mu
sap olup . olmadığını anlamak için mutlaka 
muayeneye tâbidir. Muayene etmeden frengili 
olduğunu nereden anlayacağız? Hulusi Efendi 
diyor ki, bunu frengililere hasredelim. Frengi 
emrazı mayubedendir. Kimse demez ki, ben 
frengiliyim. Kendisi veremim der. Fakat 
frengiliyim hiç diyemez. Emrazı muayyebeden 
olduğu için, bittabi bir takım vesileler aranacak 
ve bu suretle bunlar muayeneye tâbi tutulacak
tır. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Beyefendi Haz
retleri! memleketimizde bir frengili şahsı görme
dim. Batumda işitilmemiştir ve kaza ahalisin-
ce de böyledir: Hatta bir çok yerlerde böyle 
olduğu gibi dairei intihabiyemde doktor olmayan 
mahallerde kocaya gidecek bir kızı doktora mua
yene ettireceğiz deseler o doktoru öldürürler. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Efen
dim, maksat ırkımızı tahripten vıkayadir. Frengi 
memleketimizde pek büyük belâdır. Böyle haya-
lâta kapılıpta esası terk etmeyelim. Demin ar-
zettiğim gibi frengilileri birer vesile ile meyda
na çıkarıp onları tedavi lâzımdır. Şimdi bu na
sıl olur? Bu da iki türlü olur. BirM bilvasıta, 
diğeri bilâ vasıtadır. Bilâ vasıta olanı Bolu'da, 
Kastamonu'da yapıldığı gibi memleketin her ta
rafında frengi teşkilâtı yapılır, her köyde, her 
şehirde ahali yegân yegân muayene olunur. 
Hasta olanların ' isminin hizasına işaret olunur 
ve frengililer bu suretle meydana çıkar. Bu 
doğrudan doğruya yapılan muayene usulleridir. 
Sonra bilvasıta olan muayeneler vardır. Bilvası
ta olan muayene teehhül vesilesiyle yapılacak 
muayenelerdir. Şimdi bu hususu iki misal ile 
izah edeceğim: Harbi umumbî esnasında bilirsi
niz ki, memleketin her tarafında vesika usulü ile 

I ekmek veriliyordu. Bursa'da çiçek hastalığı zu
hur etti. Her keşi aşılamak lâzım, ilân ediyoruz: 
Efendiler çiçek var, geliniz aşılanınız diyoruz. 
aşi bedeva, her şey bedeva, hiç kimse gelmiyor. 

Bunun üzerine aşı yaptırmayanlar vesika alami-
yacaktır diye ilân ettik, vesika vermedik, o sa
yede iki ay zarfında üç yüz bin kişi aşıladık. Ke
za aynı usul İstanbul'da da tatbik olundu. Tifo, 
ve kolera için kendisini aşılatmayana ekmek ve
sikası verilmedi, her kes aç kalmamak için gel
di, kendisi aşılandı. İşte şimdi talep olunan bu 
meselede, berayi teehhül hâkime izin almağa gele
cek olanlar aynı zamanda tabibe kendisini mua
yene ettirir, kırk senelik bir hayat için gelir 
kırk yılda bir defa muayene olunur. Neden bunu 
bu kadar çok görüyorsunuz? Esaslı noktalarını 
arzettim. 

REİS — Efendim; söz alan beş zat vardır. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsınlar. 
Müzakere' kâfi görüldü. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Söz isterim Reis 
Bey. Nizamname bana hak veriyor. Bana mü-
taallik söz söyledi. Cevap vermek hakkımdır. 
Cevap vereceğim. Söz söylemeğe hakkım var
dır. Bana tariz etti. 

R E İ S — Efendim; söz seylemek lâzımgelse 
sizden evvel altı zat var ıcevap vermek istiyor. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Tariz ek
medim. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Anlamadı diyor
sunuz. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Tariz 
yoktur. Ne tarizi efendim? 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Sen benim sözümü 
anlamadın öyle ise. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
27 Kânunuevvel 1336 

Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

MADDE — Tabip ve tabibe bulunan yerler
de teehhül edecek erkek ve kadınların kablet-
teehhül kendilerini muayene ettirmeleri ve 
tabibe bulunmayan mahallerde yalnız erkekle
rin muayeneleri ve inzibatı sihhiyi temin için 
almacak raporların mahalli Hükümet ve bele
diye etibbasına ibraz edilerek kaydettirilmesi 
mecburidir. 

. Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif eyleriz. 
I Erzurum Mersin 

Salih ' Yusuf Ziya 
MADDE —• Belediye ve askeriye tabibi bulu

nan bilûmum şehir ve kasabalarda icrayi tababete 
I mezun ettibbanın mecburiyeti müşterekesiyle bil

cümle erkeklerin umumî ve meccani frengi mua
yenesi yapılacak, frengililer mecburi tedaviye 
tâbi tutulacaktır. Frengiye musap erkeklerin 
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aileleri de muayene edilecektir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Şimdi 
efendim; en ziyade itiraz olunan nokta bakireler 
meselesidir. Bakire hakkında bir kayıt koruz, 
bakirelerin yalnız boyun ve boğazlarına bakıla
cak dMz. 

BÎR/MEBUS B. Burnunu bile göremezsi
niz doktorlar! 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Ne için 
hakkı kelâmı her vakit ketmediyorsun? Kaç 
defa söz istedim. Vermedin. 

REİS — Rica ederim. Heyet kâfi gördü. Ben 
ne yaparım. 

(Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri 
tekrar okundu). 

REİS -— Bu takriri nazarı mütalaya alan
lar lütfen el kaldırsın. (Bir daha okuyunuz, 
kadın var mı? Yok mu? sesleri) .Bir takrir dört 
defa okundu. Rica ederim iyi dinleyiniz. (Takrir 
tekrar okundu). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Teeh
hür edeceklerle alâkası yoktur. 

REİS — Reyinize arzediyorum. Nazarı mü
talâaya almıyanlar ellerini kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alınmadı. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Beşinci maddenin âtideki şekilde kabulünü 

teklif ederim. 
Teehhül edecek kadınların kabileler ve erkek

lerin dahi tabip tarafından muayenesiyle rapor 
almaları mecburidir. 

26 Kânunuevvel 1336 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Kabileler 

yalnız tabii olarak gelen bir çocuğu karşılaya
bilir. Frengi ve sıtma nedir, onu bilemez. Onlar 
muayeneye mezun değildir. Bilemezler. İsterse
niz kabul ediniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Malûmu* 
âlileri hoca efendi hazretleri de buyurdular ki, 
ahalinin taassubu vardır, doktora kendisini gös
termez. Bu basit bir takım mesailden ibarettir. 
Frenginin tabiidir ki, alâimi vardır. Bunu kabile
lere talim ettirirler. Memleketimiz bu hususta 
bir derece ileri gidinceye kadar böyle idare et
mekten başka çare yoktur. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Kabile yok
tur, maalesef her yerde olamaz ki. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Mütehas
sıs olmıyan her tabip bile anlayamaz/nerede kal
dı ki, kabileler? Hiç olmazsa böyle daha iyidir. 
Varsın millet mahvolsun. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Var efen
dim, her yerde var. 

REİS — Takriri bir daha okuyorum. Reyi
nize arzedeeeğim. Bu takriri kabul etmiyenler 

el kaldırsın. Kabul edilmedi. Niğde mebusu Mus
tafa Hilmi Efendinin takriri: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teehhül edeceklerin izinname istihsali hengâ-

mmda hâkim şüphe eylediklerini muayeneye ha
yale eder ve teehhül raporları da resmi kabile 
ve tabip taraflarından verilebilir yolunda beşinci 
maddenin tadilini teklif elerim. 

Niğde Mebusu 
Hilmi 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Efendim, 
bu beşinci maddenin tadilini şu yolda teklif edi
yorum. Şöyle ki, hâkim şüphe ettiğini muayeneye 
havale eder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu hal
de hâkim doktor oluyor. 

FEYZl Ef. (Malatya) — Bu da Hulusi efen
dinin sözüne benziyor. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Devamla) — Efen
diler, her şeyin resmi fazla olduğu halde izinna
melerin hâlâ iki kuruş harçla ita edilmesi esbabı 
teemül ve tefekkür edilirse izinnamelerin ftalka 
suhuletle verilmesinde bir sebep olduğu ve onun 
da tahriri nüfusa müstenit bulunduğu anlaşılır. 
Balkan harbinde, Seferberlikte bîr takım Kadın
lar bu gibi muayene yüzünden veyahut zevçleri
nin kaybolarak gelmemeleri yükünden izinname 
almadan kocaya gitmişlerdir. Bundan dolayı nü
fus kaydına pek çok noksanlık arız olmuştur. 

Şu noksanlığın telâfisi için iki kuruş harç ile 
izinname verilir. Bu böyle olduğu halde mua
yene için her tabip her muayenesinde iki liradan 
elli liraya kadar para alıyor. Bunu ispata ha
zırım, (Doğru sesleri) Efendiler hâkimlik yaptım. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) —İspata 
amade olduğunuz halde Sıhhiye Vekâletine bunu 
bir sual takririyle bildirmediğinizden büyük bir 
fenalık etmiş oluyorsunuz. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Devamla) -^ Ben-
deniz bu hale burada muttali olmuş değilim. Mem
lekette muttali oldum. Sonra efendiler bazı dok
torlar vardır ki, muayeneye gelen birisine ailen
de frengi olmadığına bir yemin et t& sana rapor 
vereyim diyor ve elinden bir lira alıp izinname 
veriyor ve bilâ muayene veriyor. Sonra efendim 
daha açığını söyliyeceğim. Bugün Sıhhiye mua
yenesinde yani izinname istihsal etmek için mü
racaat eden bir kadının muayenesi esnasında, 
Meclisi Umumî için tahsis edilmiş bir ödâda bir 
doktor - ismini söylemiyeceğim, çünkü resmen 
müspet mesele - kadım muayene ediyor, kocası 
bu esnada kapının önünde ağlıyordu. Ne ağlı
yorsun diye sorduğumuzda; bakiniz efendi! dok
tor nasıl muayene ediyor dedi. Birde baktım ki, 
kadının ayakları yükan kalkmış öyle muayene 
ediyor. (Kahrolsun öyle alçak doktorlar "sesleri) 
Her doktor Meclisimizdeki doktorlar gibi temiz 
kalbe malik olsa hepsi muayene edilsin. Fakat Bal-
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kın seviyesi hepsi bir değildir. Doktorların hep
sinin ahlâkı da bir değildir. Ondan dolayı ma
halle heyeti ihtiyariyesinin vermiş olduğu ilmü
haberle iktifa edelim. Memleket halkfiftft afif 
ve namuskâr olup olmadığını iyi bilirler; bu ileli 
emrazdan masundur diye mahalle heyeti ihtiya-
riyesi işaret vermeli, böyle işareti olmıyanlan 
hâkim doktora havale etsin. Afif ve nezih olan 
kromlarımız muayeneye tâbi olmasın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bir ip 
ucu da heyeti ihtiyariyeye verelim. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Devamla) — Heyeti 
ihtiyariye ilelden masun değildir derse doktor 
bunları muayene etsin. Andan dolayı bendeniz 
bu takriri verdim. Şüphe edilenlerin muayeneye 
tâbi tutulması tarzında tadilini teklif ediyorum. 
Kabul edip etmemek size aittir. 

REİS — Hilmi efendi takrirlerini izah etti
ler. Bir daha okuyorum. Bu takriri nazarı müta
lâaya alanlar el kaldırsın. Nazarı mütalâaya 
alınmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — En doğ
rusu kadınların muayenesinden sarfı nazar et
melidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kadınların 

muayenesinden sarfı nazar edilmelidir. Bende
nize de bu böyledir. 

Tunalı Hilmi Beyin takriri: 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şer'iye, Adliye, ve Sıhhiye Encümenlerince 

üçer âza intihap edilerek beşinci maddenin ilmi 
bir esasa tahviline gayret edilmesi zımnında mü-
zakeratın tehirini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Bu maddenin müzakeresini üç en
cümene havale edelim diyor (Gürültüler) (Ret 
kabul sadalari) Bu takriri nazarı itibara alanlar 
el kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ne oldu efen
dim, izah edilmeyince nasıİ olur? Hakkım değil 
mi? Müsaade buyurun izah edeyim. 

REİS — Bu maddeye, Şer'iye, Adliye, Sıh
hiye Encümenlerinden intihap edilen azalardan 
müntehap bir komisyonca bir şekli mâkûl veril
mesi iejn havalesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

(SaM tiçto oel^/Wtü oluaunıaştur). ^ 
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